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ESTA Rebção annual das coutas, que fizcrão os pa-
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O cI^nã& faltarmos a co

folaçao fifioi defejcs de

tatosfieP afsi defie ncfío

Éejno de Portugalcomo

de Cafieíla & de outros^

mats remotos, que com ta

to ajfeão defejãotf pede

• a relafao dascoufas,qu€msfartes do Qrte-

te,& das rhais conquistasdep R eynofocede

na tonuerfao dagentilidade, coma mor dili^

vencia que Podemosajuntamos das cartas^ q

noffospadres de todas aquelias partes efcre-

nerão as coufas, q mérgofloo edificação po

diao dar aos arnigos^^deuotos do bem comu

dctS almas c^augmento da igreja, Eporque

forrezJao da varia dt$anciã dos lugares,o
^Reynos do Ofiente, as cartas, que delles ve

naopode ferfempre do mefmo anno, o <*s q
fam dasmm remotaspartes,como do lapão,

e China , Maluco tardaremmais em chegar

queasâa ^ndia, "Brafl, Angola,o Guiné

beneceffario irmos na relação dejlas coufas

a



preste, como temos cmfadosgm*H
àoi tu602< quepm

rasdenpání<L>Cktna,

O Maluco,o de 603. como[amas dàjn-

> M Etiopia,e^ráfikcomefaremçsah^

riapoh Japaoparumaisremota, eOrtetat

da indía,o dak viremosá (hma,edepott
%
d Maluco, Pegtt^egala, Moguor,lndta,

Brafil,o CMj&Xa conpmosque a varie^

dade das coufas, quenefta relaçãofi achar
g

fera de tanto gpfo ^ edificação-para os q

as lerem, queosprouoquema lóUfiarem,eglo

rifcatem muyto anofo Senhor, que he ofim

medepktftoria Comentepretendemos, <uâ

Lemiome polotrabalhadelta,fiiqueremos.
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Enaiaãtjtet quatro $wos,
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*°# l • conforma, conformao.

FoLPag. Erma. Emenda. 3p 1. proeffo, procedo.

« , ;„£,,,..„* - -
3f- *. por dahi, porem dahiV* z tnformnacocs,ittipor- 3*. ,. trina, trinta.

(tunaçôrs. 36% a. coracoras, caracoras
Jj. 2.tcntadodepois,tcntado42. 2. forma, formam.

(pois. 43. a . debagixo, defeaseo.
o. 44. 2 . pouoçoís, pouoaçõcs.13
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2.
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40".

4^.

Reyno.
mar.

todo*

fcus.

ieuar,

ncíR.

tanto?

eícuco, efcreueo. 47 . 2.ftCyf

outrio, queouuio. 49.2. mais,
a. Iccundo, Iccuodono. 73. 2. iodo,
1. Secundonojecúdono.^. 1. fus,

2. deuolta, deuoly;*, yy. 1. Jear,
1. antigamxntc, antiga^. 1, pníTa

#

(&muiro,y6*. 1. |afib9
2. cuftas, cofias. 62. 2. mcacador, mercador;U vencido, conuencido.^. 1. fantoa, íantos.
2. conuenddafc fez Chri^. i.idodos, ídolos.

(íta,côu€cído fe fezChriflão. tfy, 2. cfquecido, efquecida;
4*. 1. fenhoras, fenhores. 6j. 2. cfluam, èftauam,
49. u deíía, cita, o^. 1, paraciie, porelle.

_ 6*8. 2. cercado. cercada*LIVRO SEGVNDO>7o.i. índa, ' K
terceiro, & quarto. 70. 2. I ti çur, lugar.

FoI.Pag. Errata. Emenda. 74. 1, píces, padres.
6. 2. apartando, apertando, 77. 2. aqifando, auifado.

2. onro, ouro. 81. 2. diuidia, diuidida.
i. mayo, roayor. <8a. 2. reprofentados , repre»
2, perdidos, perdidas. (íentado.
2, rinha que, que tinha. 8 4. 2. dito, diflo.

2. entre fi, outro fi. g4 . 2. riíos, ritos.

24. 1, conforma,conforraou. 84. 2. ccitr, feita.

a8. í.nefle, nefta, 88. 1. voz, vez.

8p."

11

12

21

22

22



Errata.

8o i. facii, faciU io%. i. Chriíteos, ChriíHfis.

5>2. i. apartandoa, apertãdoa. ic6. i. darm, darem.

02.2 çaaça, grí)Çâ* ictf. 2. brancUndo» bradado*

92. 2. fus, feus. ioé. 2* os, as.

04 2. eta, eíh. 106. % %
feham, fecham*

07. 1. côformaça,cõrormaçjto 10B. 2w auido* auida»

97 2. faquer, faqueau no. 1» cftudo v cftado.,

08. 1. pobees, pobres. 110. 1. Mcadasiro,Mâdauni2

pp. 2. aboxiai, Abexim. 114. 1. &i$f íeusv

09. 2. dexam, difícram. 117. a- ío, fe.

100. 1. trouxem, trouxeram» utf. a. canaos, canoasv

joi. 2. gugar* lugar. rsS. a. eu, haõ.

102. í.Sctualy .Sétima!» 129. 2. mandando, manaodoj
102. 2, voz, vez. 130. a* mago, Mayo.
*c$. 1. dize, dizer. 136. 2. tratar dclia,tirar delia.
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LIVRO PRIMEI-
RO DAS COVSAS

DE IAFAM DO ANNO
(k 6o i. & 601.

CAPITVLO. PRIMEIRO.

C Do efiado emgeraldas coufas do tapam

afsi no temporalcomo no eJj?intuaL

ESTADO TEMPORAL
daqucUesRcynos,ncíles dous annos

dc6oi. & 602. depois daquella grade

' vicloria, que Daifufama tcue do excrr

cito dos Goucmadores , íempre foi de

paz, porque cc mo e lie ficou abíbluto

íenhor de todo o lapão , & não teue

quem fe lhe opoíeíle, mais que da par-

te Oriental os deus fenhores Car^zeca

:

f«, ScSataque: &da parte Ocidental cl Rey de Saccuma.

Cõ efte fez paz, ainda que pouco firme. Co os dous le ouue

com tanto arteficio, que os fez vir à Corte c6 boas pajauras,

onde lhes tomou feus eftados, dandolhes pouco mais^de nada

em comparação do que tinháo. Qu*nto ao cíbd° ^P 1™
dai-reja>chriftandade, efião neíles Reynos aopreíente

mmmíiím
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cento & vinte ncue religiosos
;
da companhia, a fora os colle»

giaes dos feminarios
,
que em lapão fe chamão dogicos,os

cju iis aprendendo letras ajudão juntatncnte os padres na con-
lierfaõ dos gentios, & feruiço das igrejas, êc fe vão criando pa
raminiftros delias, que ferio por todos perto de trezentos:

& eftão aconta dâ companhia como fe ferão delia. O fruto, q
cites dous annos fe colheo cm lapão na culciuaçáo & confer-

uação dos Chriítãos ja fey tos foi muy to grade. Na conuerfa6
dos gentios não foi tanto como nos annos paíTados

, porque
não paíTarão de nouc mil pelToas as que fe bautizarãOjmas al-

guns forão de muyta qualidade, como a diante fe dirá, £ a rc*

zão foi porque ainda que no tilado temporal do Império ou-
Ue paz: não deixarão porem os padres, óc a chriftandadc de fe

verem etn muy grandes perigos, & trabalhos ordenados por
feus imigos: nem deixou de aucr cm algús Reynos particula-

res muy grande perfíguição contra os chYiftãos. E o que mais

eítoruou a conuerfaõ, foio grande numero de reli^iofos de
àiuaÇas religiões,^ efte ano veio das Phiíippinas a cites Rey
nos por cujo refpeito Daifufama tornou a renouar 3prohibi-

<ao, que o anão atras fizera que não fe fize flem chriflãos em
lapão, do qual ja efhua quaíiefquecido« Mas como ellc , &
os mais fenhores gentios de lapão, tem grande fofpeita , &
dcfconfiançadaqnellas partes das phiíippinas, pello que o$

annos paíTados Reynando Tay co,ciíTe hum piloto do galeão

fam nhilippc, que nefta coita feperdeo, vindo das mrfmas
philipiaas,que o modo q os cfpanhois tinhão pêra conquiftar

Os Reynos eílranhos, era mandarem diante frades , 5c outros

religiefos apregat noíTa lei & fazer chriftãos,<Sc então depois

de feitos vire c5 gente de guerra , & ajuntandofe com os mef-
moschriíláos naturais fazerenfe fenhores das terras: tanto

lhe* imprimio iílo, que efla foi acaufa principal, porque logo

então o tyranoTaico mandou matar os religjoíosdefamFrãi

cifeo, que eflauão em lapão, & algus de noíTa companhia, Sc

leuantou tan cruel perfeguição contra a chriítandade deruban'

áoihç as igreja* & deílerrando os padres. £ agora Daifufama

rendo



lapam.

dres encolherefe& difsimularê por hora o fcruor da cõuerfàô

Dor lhe na darê ocafião para outra perfeguição,como a q ale-

uantoii feu anteceíTar, & para q comecemos pelios vanos tra-

balhos, & pensos em q a chriftãdade íe vio no anno d 5o w a

ocafião delles foi hú gentio poderofo, & priuado de D Jifttfa-

ma goucrnador da cidade de Nangazaque des do tepo de
^1

ai

co chamadoXimãdono& q sepre femcftreu pnrticuljir^uucr

fario dos chriftãos.Efte pois mandandoo Daifufama q toíi

e

ja

Ser guerra ao Rey de Sacçuma,cooqual ainda rão eftaua da

cordo,ordenouq debaixo de fua bandeira, «cfo jeitos a elle,

foíTem os dous feãores Chriíláos deíles Rcynos de baixo Ari

iríãdono,&Omurandono, o q eiles fentirão tanto q entrarão

em cõfideração de o não íofrerê: porê vendo por outra parte

os incõuenientes, q da quí fe íegueriãoparaa chriftandade,jX

o rifeo aq punhão a íi,& a feus eítados, fojeitandofle ao cole

lho dos padres, fe acomodarão ao tempo. Mas não deixou o

gentio Ximondono de íe aproueitar deíta ocafião, para inte-

tar húa coufa q ouaera de fer affolação , de toda aquella chri-

ftandade, eíla foi que mandando Daifufama ceflTar aeuenn,p<*

los concertos de paz, que fazia com Sacçuma, indoffe elle,&
todos os mais fenhoresâ corte a requerer feu defpacho, ellc

pòh entrada,& vali^q tinha,cõ Daifufama,lhc pedio,q em fa

tisfaçã de feus feruiços, lhe deffe o eirado de Orniira, vefinho

a Nâgazaqui, afsi por lhe vir muy a propoííto a feu gouerno,

"como por citar também vezinho a feu próprio citado > de q
«He he fenhor, 5c q cm recompenfa difto fe deffera a Do Saa

cha,as Ilhas de Amacuza. E cõ tal diligêcia,& cfGcacia tratou

cite negocio * q o alcançou de Daifufama, como defejaua: de

modo q nãolhe faltaua mais q fazeremfe ás patetes, das quais

tinha promelTa,qem muyto poucos dias lhas meteria na mão.

Foi noíTo Senhor feruido q nefta conjunção, fe achou na cor*

te o padre Ioão Rolz de noíTa Companhia,fmgular lingo a de
v ~

A a A a
P*<*
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Tapam
lapão, éc bem verfado nos negócios, o qual tendo noticia do

que paíTaua, auifou logo a Dom Protafío, Ôc a Dom Sancho,

que como primos q iaõ,& tam vnidos,& amigos,ficarão muy
fobrefaiteados, vendo o perigo que nifto íe lhe armaua, pois

perdendo humoeítado, ooutronãoficau^feguro, pelloque

íe refoluerão, de fazer todo o pofsiue! pêra q a tal conceíTaõ,

não tiueíTe efTeito, ainda que eftando elia em tais termos, pa-

recia irripofsiucl desfazela, Ador, triiteza, ôc tribulação, que

tal noua como eíla caufou em Qmura, afsi nos chriftâos, co*

mo nos padres, não fe pode facilmente declarar, pqrque co-

mo eira chriífondade he tam antigua, & eftaua tam cultiu àdaj

efhua certa com efta mudança, feauer toda de deftruir, pois

conforme ao coílume de lapão, todos os principaes fidalgos,

ôc gente nobre fe anião de mudar- com feufenhor, & o mais

pouo, como auia de ficar fogeito a fenhores gentios, ôc imi-

gosdaley deDeos, não podião deixar de padecer grandes

perfeguições, &fe verem era grandes perigos da fé, ja os pa-

dres, ôc maii chriftãos em NangazaquientregandoíFe eira ci-

dade a hum fenhor gêtio, ôc a feus cortefãos da mefma ceita;

ficaua certo auerê de fer tam oprimidos, Ôc atribulados delles,

que efeaçamente poderião refpirar.Mas os bõs príncipes DS
Protafío, ôc Dom Sancho fe ouuerão nefle negocio , com tal

deílreza eípecialmente Dom Protafio, que he muy pruden»

te, ôc tem muitos amigos nacorte> Ôc Deososfauorecec de

modo que no cabo de três mefes, que fobre iílo andarão, fo-

rão eíles, 6c os padres, ôc toda a chiiflãdadejiures deita affli-

ção. Porque vendo Daifufama as rezõis , & inconuenientes^

que eíres fenhores lhe propoferão não fomente confirmou á

Dom Sancho em Om ura,, mas tirando ambos eftes fenhores,'

&izentaudoos de militarem de baixo da bande-ira de Ximon
dono,com muyta hõrra fuaos fez immediatos aíi, Ôc es acre

centou e m maior dignidade, 5c titulo, do que antes tinhão,&

tomou pa ra feu feruiço o filho morgada de Dom Protaíio,3c

hum rrmão de Dom Sancho, & a Ximondono deu as Ilhas de

Amacuza. o qual por ifto ficou tão afrontado, que claramente

fede*.
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redeícubnopor;migodeAnm
a,&Omura:&fic<^if-

fimo de não effeituar, o que cuidaua, qne ja tinha naaiao, <X

Iver ficar polo contrario tam aueutajados em honrra, a feus

ímp«Sóf«. Poronde determinou mach,nar outra ooua

Snia,polaqua!aelles >
&a Chr^andade & aos padre,

deftruiffe de todo. E pa(Tou a coufa defta maneira.

CAP1TVLO. II.

JT trafegue noutra* calummas de JLímon

dono,&com&emfimferecon-

filiou com ospadres*

PElla,oca(Tâo da guerra papá*. ,
que Daifuftma teu»

com os gouernadores , ficou tam indignado contra

Dom Awtfinho, que Deos aja, porque fora a princi

pai cabeça da guerra contra elle, que depois de o ter

,n^do deeolar, akvda mimas vez«s fe queixaua delle, por

5? n^leiroVomara ofazerfe ft^rgr^g^
L elle fómpre por outra parte fua amizade, & tendolhe pro

t dohaa
P
farnetaparamolherdefeufilho & como nao

Mt»fcaWÍs»qtte cÓ falfas acufaçSis o at.çauão,nefta paxao,

?i™ÕÔrÃai *eze* pattaras.de coleraeÕtraa Çhnftan-

2° fc^S*,*^ #***&* vitoria quando

' nffmi* indoo vifitar o padre Organttno , & alga*

«7* aSía &i«atou com
P
h«manidade, & familiarid*

aJThe tinha feito, & que portanto a ley dos Chr.ftap», cr*

judicial para o SapA,& como takom nauvu, «jofoj*
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fopátn
prohíbída de Taicofama feu anteccflor, pofto qíèSa Scêétt-
ção defta prohibiçao, fora remido, & defcuydado, de modo
quealgus fenhores, por i fio vierão afazer muytos Chriftãos
cm feu eftado, o que era coufa digna de gram caftigo, polio q
clle cítaua ja refoluto a renouar a dita prohibiçâo , & que por
íflo tinha mandado, que ( tirando em Meaco, & Nangafaqui,
onde por amor dos Portuguefes, dera licença que os padres
podcíicm refidir ) em nenhúa outra parte ouueíTe Chrif-
tãos, nem padres da Companhia: & que fc os padres fe não
tornafsé logo para fuás terras, os mandaria crucificar: & teria
por rebeldes, Sccomo taescaftigaria a todos os fenhores Ia-
pois que niíto lhe não quifeíTera obedecer. Eítas palauras afsi
tão refolutas, cm hum momêto fc efpalharão logo por varias
partes, & caufarão grande afTombrameto aos fenhores chrif-
tãos, os quais efcreuerao logo tudo aos feus, & ao padre Vifi
tador de noffa companhia, & ao Biípo. Muytos fenhores gc
tios que nos fauorecião, afombrados com iftofe retirarão. £
cm fomaa toda aChriítandade de Iapam caufou Mo gram ter
ror, parecendoihe ò\ ja fe viaõ noutra noua&mm cruel per»
leguiçam que a pafíada. Pello que afsi os padres, como todos
os mais Chriftãos, começarão a recorrer a Dcos, procurando
aplacar fua diuina Mageftade, com muitas miíTas, difciplinas,
©rações, 6c outras fantas obras de penitenciaste que fofle fer
«ido de os liurar de tam graue, 6c eminente perigo.
Por outra parte nam dormia Ximondono noíTo cruel imi-

go, oqual vendo aconjunçaõ de tempo, que elle tanto poderá
defejar, naõ na quis deixar paíTar. Acuíou a Dom ProtaGo,&
a Dom Sancho diante de Daifufatna, por ferem Chriílaõs, &
4jue nao fe contentando de leuantarem muy tas igrejas em feus
citados, tinhaõ também nellas muytos pidres contra a pro-
hibiçâo de Taicofama,ajuntando mais outras coufas que quis,
E vindo hua ocaílam q citando hum dia nefta conjunção Dn
fufama praticando com algus íenhores, entte os quais eftaua
cfle Ximondono, tornou a dizer o meímo Daifufama , q era
informado, que algús naõ faziaó cafo do edito de Taicofama

fcuan-
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<V., 9ntece{Tor tendo côtra ellc padres,, & igrejas em fuás ter-S&St Arimandono,& Omw»dono,& q por

íffSínL» q t ,<b. foliem poftas por terra & c.dana hcec

aoS oadres paraefhré em Nangazaqui: & virandole pe« Ai-

moodínolhe encomendou q com toda a d.hgém executai*

3£" nãn «o. Por onde ellelogo efereuco ao padre «fitado.

hfi. foberba carta, deitandolhe em roftro quantas vezes bran

YiL ente lhe tinha encomendado, que os padres fcgundooe

dito de Taicofama não efiiueiTem em outra parte, o cm Nan-

«zaqui, mas puis n'ao bailara húa tal lembrança de amigo a.

fora lhe mandaua, que logo fem nenhua chlaçao fizcfTc a^un-

far naquelle porto todos os padres, porque afsro quena Dai-

fufama, confurmea ordem de feu anteceflor.

Achatãofe ncíle mefroo tempo na corte ordenandoo afsia

diuina prouidencia, Dom Protafio, & Dom Sancho, os quais

«ntédendo o que pallaua, ao principio fe perturbarão grande

mente, como quem bem via, que cometendòfe a dita execu-

ção' a num um grande iraigo feu.&da Chtiftaudade, aau»

de effeitoar com grande irreuerencia & defacato das igrejas de

Deos & que elles alem á< perderem fua honrra ,
fe auiao de

verem perigo de ferem priuados, naÔ fomente dos Revnos,

mas damehmvida, parecendolhes, que efta perfegmtao nao

áuia de parar fomente na ruina & dcílruiçaÕ das igrejas.mas ir

mais auante, ate chegar às peffoas, & derramar o fangue dos

fieis. Porem logo cobrando mais animo, & esforço, como

verdadeiras Catholkos fe refoiueraó de procurarem com to-

da a cfficacia, ou a reuogaçam defte mandato, ou nefta conte-

da perderem as vidas. E principalmente dom Protafio por íer

de natureza magnânimo, & nefte tempo de tanto perigo con

fiado em Deos por meio dalaús amigos íeus, & pnuados de

Paifufama , lhe mandou clara, & reíolutamente dizer, que

clle , & Dam Sancho defde meninos eram Chrtftaos ,
como

também o fòraS feuspays, & que da mefma maneira ô eraÓ

fcusvaíTaUos de ambos, ainda antes da prohibiç;o de Taico-

fama, nem podiaõ por coufaalgúa da vida deixar de o fat.fi

rtrir-mr
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Iapam
que por iíTo naô fomSte recebiaõ ambos grande pêria, êc afflí

çaõ por fua alteza dar a Xímondono feu inimigo declarado, o
cargo de arruinar as igrejas de Atima,& Omúra: mas que ifta
eraemeffeytotirarlhesaelles o credito, & deshonrálos cie

roodoquemelhoHheeratirarlhesaambosa vida. Mas por-
que era neccfíàrio efperar boa conjunção para que ifto fe pro
pufeíTe a Daifufama, & elle o ouuifle bem,& fe tinha por cou
fa quafi impoffiuei, queaordem dada diante de tantos fenho-
res, a Ximondono fereuogaíTe,& que entre tanto o mefmo
Ximondono naó deixaria de a dar a execuçaô:cô toda a preíTa
cícreueraõ Dom Protafio, & Dom Sancho logo ao Bifpo &
ao padre Vifitador da Companhia tudo o que paíTaua na cor-
te: & juntamente que ihes parecia melhor a ambosJ ja-q Dai-
fufama tinha determinado que fe derrubalTem as igrejas, que
ifto fe fizefle antes por ordem fua dos mefmos Bifpo , & pa-
dre Vifitador, que por execução de Ximondono, pois efte o
riaõileixaria de fazer fem fe feguir dahi graade defprezo das
igrejas, danno & injuria dos ermitãos, como fe vira na v^z
paffada: & fazendofíè pelas mãos de feus vafTalIos Chriftãos
ceíTarião todos eftes ínconaetiieates, «& poderiao ficar ainda
alguas igrejas de tal maneira acomodadas no exterior, q naô
feriaÕ julgadas por taes. E finalmente que «ao teria ocaíiatn

Ximondono de referir a Daifufama, o numero das igrejas , nc
de o prouocar de nouo a indignação eôtra os ChriítaÕs , quaa
do lhe deíTe relação da execução, que tinha feyto* Eftas car-
tas mandarão eílesfenhores com grande prefTa: achegada das
quais cauíbu em todos tam grande fentimento, & perturba-
ção polias tríftes nouas queieuauao, que naô fe via outra cou
fa em todas aquellas terras, fe naô pura trifteza, & choro, ima
ginando todos aueremfede ver loguo em húa perfeguiçam
muymaisferaqueapaiTada, Ecrefcendo (como cuítuma)a
fama do mal, com as varias nouas, que vinhaô, &fe efpalha-
uaõportodooeftadode Arima, Sc Omúra, crefeia também
cm todos a trifteza Sc affliçàp. Afsinalaraõ finalmente o dia

gradarem principio ao desfazer das igrejas, &auiíados os

padres,



padMS^quecftauãQipolas reíidencias, Sc dado poios gouernâ»

Sores da terra o cargo deita execução a vários çhníkos. tus

que ordena a djuinacprouidencia (aquai fabe muy bem a codir

às coufas, que ao juizo humano parecem Tem remédio, & per

irúte íemelhantes tribulações para maior fruito, & proua de

feus eícoihídos )
que paíTados três ou quatro dias depois do

decreto de Daifufam^aquelles amigos,^ fenhoíCS,q tinham,

tomado à fua conta a proteiçam de Arima v& Ouíura,acharao

tempo oportuno pêra falarem a Daifufama. E verdadeiramen

te foi julgada por coufa marauilhoía,atreueremíe eftes íenhe*

res a tentar húa coufa tanto contra o coftume de lapam , & rç

Daifufama deíTe orelhas de modo a efra interceíTam ,
que os

que intercediam lhe fizeíTem mudar,parecer,& reuogar outra

vez quanto tinha ordenado.Porque no raelmo ponto que ou

lúo o deígofcoc\ pena que dom Protafio,& dom Sancho re-

cebiam pola refoluçam que clle tinha tomadoj mouido a com

paixam del]es,perguntou fe realmente elles fentiaó tanto co-

mo lhe diziam,© desfazeremíe as igrejas: & refpondendolhe,

que o íentiam como a própria morte, tornou a perguntar ,
ie

fe alegrariam eUes,& eítimariaõ darlhes elle licença pêra vi-

ueremChrifcaõsA terem em feus eftados igrejas : rçfponde-

ramlhe 4que tanto ou mais q fe fua alteza lhes concedera qual^

vuer citado de lapam: demodo que com eíla mer c e fe aueriaó

por mui bem pagos de todos quantos feruiços lhe tinhaó fei-

to.Dizeilhes^logo ( ajuntou Daitufama)de minha parte ,
que

eu lhes dou licença
,
pêra que com todos feus fubdites viuam

liurçmente conforme a íualey,cx: que tenhaõ em feus eirados

as igrejas que qniferemXom eíla reporta íahindo fora aquei-

Jes íenhores mais que de paíTo íe foram logo a dom Protafio,

oqualcom tam boa nouafe alegrou increiuelmente >& com to

dos os de fua caía deu grandes graças a noíTo Senhor, que em

tam grande eílremo de neeefsidade & perigo lhe nam faltara.

t; no mefmo ponto defpedio hum correo ao padre Vifitador,

oqua! caminhando de dia 6c de noite (porque foi ameaçado de

dom PíGtafio.quç o auía de deíterrar,fe nam chegaua a Arima
1

B ante*
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antes de hua fò Igreja fer desfen<Ode Ofaqua chegou a ArímâJ
cm fete ou oito dijs, fendo 6 caminho de mais de quinze. E
para que em tudo iflofeViíTe claramente a diuina prouiden»
cia, & a alegria de todos fofíe maior ordenou Dcgs

, q o dita
correo chegaíTe no mefmo dia que eftaua determinado para fe
desfazerem as igrejas, & quando ja a gtntc cfraua juma, & co
lucçnjaadeftelharo teclo da igreja de Arima. Por onde foi
tam grande o jubilo com que o rneftàgctro entrou, publican-
do a alta voz a felicc noua que Icuaua, que em breuifsimo ef-
paço fe efpálhou por todo o efta<Èo de Arima: & afsi com iíto
todas as igrejas ficarão em pee, ainda que no de Omura^por
chegar a noua là hu pouco suais tardei.eftauão j-a quirro def-
feitas. De todas as partes pofe grande afegria, <5c contentamç
tòy que recebiâo os chriftãos concorria© à igreja a etar graças
a noíTo Senhor, & bus *os otttros os parabes,^ tanta era a
feita que faziâo, que parecia© andar fora de E, nem crão me*
«os as lagrimas, q agora- derrama»!o pofci alegria que ciahãt^
que as que pouco* antes pola triíftcza pafíacta.

£ aqui a conteeeo húaconíanorauel.ácfoiefíavDonaluffa'
molher de Dom Protafío, &fenhora wiuy vktuofa,amda quç
naõ ha mais que dows anraosque feconuerteo, & mur deuota
chriOâ fentk) «aõ grandemente auerefe de derrubar as igrejas*

que vendoíua© aucr outro remédio humano fe focorreo ao ái
«ino. E afã* ordenando perfi metea qem fua eafa ftns molha-
res fizeâèm a oraça© de quarenta horas, elfa quis kv a primei
ra que a começou para aniiaar,&dar exemplo às outras pedin
do a aoffo Senhor eomrmiy grande eficácia foffêferuido dar
remédio a taõ grande maL fe reprefentando a Deos, que pois
ruía taõ peuco, qitc fe sinha feito chriflã

, & euaka dizer por
vezesq eofhtsnaua lua diuina Mageíradea eudir aos- feus no*
tepo das maiores tribulaçõis fofíe íesuido acedklhe nefía,que
para cfla era a maior, quepodk auer para q feus pareHtes ge*
tios b na corte de Meaco,or*dc cffauaõ, na© diíFeíTem que era
ifto cafrugo dos Fotoqttey poreja k ter baurizafta. Eflarrdo
deí^a manrira orando adormece© de cáiaço , & de trift02a, m
cite poato chegaMÕ da coite os dous criados, de Arima ndon©

eo» ai
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c5 as boas nouas,& cô orcbuhco,* alooroço da gente, cfper-

tou ocreuntando o q era, & contandolhe os criados o q pai-

K&m* *< oração deu graças a Deo. por lheR|g
Sdo fe« orações, quanto maior fora o-affcfto chique l^u

nha pedido tam grande merçe. A DÔ Protão, & gancho

quando foraó dar as graças aDaifuíama &: PcArlhc N»p*«
fe tomate para feus ãbdos,tomóu o mefmo Daifufama a cort

firmar peffoalmentc o q lhe tinha mandado dizer, Sc lhe co-

cedeo tambe mui graciofamente a licença que lhe pediam.
}

Efcaçamcte eraõ acabados eítes trabalhos, quãdo o meimo

Ximõdono tornou aleuantar na meíma corte outra tepeltade

cõtraos padre*. Efta foi, q mandado e!!c hú criado feu a Nan

cafaqui para cõprar aos Portuguefcs no tepo que ahi cita***

nao.certas coufas, q Daifufama defejaua, co ordem q mito te

aiudaíTe do padre loâo Rcís de noffa Cópanhia, interprete q

hc do íenhor da Tença nas coufas q trata c6 os Portuguefcs: ò

bo criado depois de coprar alguas coufas de pouco mometoy.

todo o mais negoceou por fi mcfmo fem fazer caio algum da

padre. E tornando depois a Daifufama, dandolhe conta da rc,

ceita, 3c defpcza,& aprefertãdolhe as coufas q c5prar.%hcoii

Daifufama mui pouco fatisfeito da forte da roupa, & do pre-

ço porque foi cõprada, & achando muita faka no pezo,òc na

qualidade, & q no preço fora mais cara do q a cõprarão todor

os outros mercadores, fc alterou muito.Mas o bõ criado que-

rendofe efeufar, & atribuir toda a culpa a outrc(cGmo o cuitu

mão a fazer feroelhantes peíToas, ) fe efpraiou grandemêtc co

tra os padres, & contra os Portufcuefes, leuãtandolhe, q nao

fazia cazo do fenhor daTenca.nÉtratauã de mais q defeu pro

prio intere(re-;& q hus com os outros fc cniçdiáo. Com
i

eftas

calumnias de tal maneira fc alterou & indignou Daifufama,

& rrincipalmentc atiçado de nouo por Ximõdono, q tornou

a dizer, que por nenhu cafo auia de confentir cftarc os noflos

cm Iapam, ia que faziâo taÕ pouco cafo do que lhes cllc enco

inendaua, & que em todo cafo queria fe tiraíTc a limpo como.

ido paliara, & que achandofe culpa nos padres, a cllcs,& aos

Eortu^efescaAigáriacomórocreciáo. ,



•,:.

3Sbm foi muy êiíRcuhoCo fobetíe á verdaderporquè áffírman-

áblhe algú? gentios amidos nó (Tos
,
que toda a culpa fora de

Ximohdòn o,& deTeu criado , 6c certificando fe depois mais

niílo mefmo
f
por cutras M>nnaç5es qué •teôc-cie varras* peí-

íoaSjVio claramente a innocencia dos padres,& dos fcortugue

fes.Peio que logo mandou chamar o padre I >am RoftsVcx lhe

diíTe,que elle íícaua muito fátisfeit >,& acabáua de conhecer a

condiçam óc verdade dos padres,<Sc que daly por diante fe fia-

ria fempre delles, como de pç (Toas de tanta i; tdreza ', & lim-

peza err» todas íuas couías/âc queria que nunqua jamais Ximô
dono Te entremt teíTe, nerri entendelTe no negocio da nao <k

dos padres, & aísi pairou húa patente , que os Portuguefes óc
padres foíTVm os irn mediatos agentes em íuas couf;s,que nara

dependeíTem mais que dellé prbprio. Cem o que toda a corte

ficou conhecendo a verdade do caio , óc os (eus gouernadores

& officiaesfe oíFereceram a fauorecer noffis coufas em toda a

occaíiam,que pêra iíTo ouuefle,mouidos particularmente po-
la tuode (Ha com que o padre loam Roíz íe c uue a

quando per

ordem de Dai'fuíarna,& diante delíe mefmo foi pergútado da

verdade do cafo x porque de tal maneira deículpou os ncfTos

,

& osPortuguefes,qúe nunqua nelle fe enxergou final de que-

rer culpar a home nafeido > defejando como religiofo
, que de

íuas palauras fe nam podeíFe occafionar hú mínimo detrimê-

to a omrerh. oqual todos os que eftauam prefentes, muy bem
enxergaram, por onde* grandemente fe edificaram , ôa lhe fi-

ciâ r am a-ffe iço ados»

Por eíta.Óc por outras coufas p a íTadas , nam foi pouco o q
perdeo Ximondono de credito,óc reputaçam éiante de Daifu

fama.Pelo que fe partio logo muy humilhado óc confufo,a to

HÍara poíTe das ííhas de Amaeu'za,efcreuendo primeiro ao pâ
dre Viíitador,qúe do fobredkòtafd; & de outras coufas leme

lhantes defejaua de lhe dar inteira fatisfaçara , moftrandò qut
Queria noíTa amizade,& daly por diante ficar muy vnidò com
nofeo. Mas entendendofe claramcnte,que elle moftraua eítc

defejo, polo temor c^ue tinha de perder o gouerno de Nanga-



fc,& padre» daS^jJg^gJS a boaJSk* de lhe tf.

fua boa^jJSSS te«do elk per ve-

creuer^b ponto,g^JJJSS padres,*."*** o far,

S fit de I a mi«de,nem efperar delle bem algum ,
pois ou-

SÍveteS^eAi ><^ dado fua palaura de as querer fauo-

SSomauiíada machinando, como os podem defacredr-

Tr & faz rlheVodo o ma! pofsiuel.aculandoos co tanta,n,uí

tar, ôc tazer
i
n"»™ v

, . j(c0 d e,{ua total dei-

deo^a cada capitulo o meU-r2JBfSS3SSS5S3

S5^S»£ terras de,Amacuz a («*•»**<«gpj*
também as de Xiqui.Canjura.Orauo

Sumoto
)
_& • q«« *

cuellasilhas,por ferem todas podadas^fggJHg
Ldiaó manter em paz & foge.cao *»gf^H^gS
aias fe veo a Nanrazaqui, onde tentou portodas as vias que

ESÊríSSSSS^S a Lalo,,& os padre,

S e fií ff m de^aLo damaS. Mas enteadendoihe murbem

cÍrfvTfitador íeueftratagema , & tratado com
^
c

fcusami-osintrinfecos.oíquaes-,
mandados per ello, fanpam,

auc de fmefmos fe mouianL propor ao padre arado de q
quedelimetm r

fe a decendíoIhes

íafetramVfte negocia,lhe refpoudia, que por hora« era

neceífar" porqueelle eílauarefoluto a nammandar aqueifas

oarSpXaVgúadaCompa^
la cXnhiaH vinham a Iapam por outra fim algum g
fSSS a íaluaçaov das alma* (eomo ate aquelle ponto ^



lapam
nham feito «as dita» ilhas, nam receitando a trabalhos , nem
defpefas (como ellcs mcfmos fabiam)cítaua ccrto,quc todo o
trabalho nefta mudança de goucrno,auia de ficar em vaó para
tal hm.E tanto mais,quanto auia muitos dias que tinha perdi-
da a cfperanca,dc com Ximondono poder auer coufa boa.Por
tanto que ainda que elle folgaria de ter fempre por amigo a
Aimondcno,nunqua porem ja mais mandaria a fuás ilhss pa-
dre a!gum,fc primeiro nam eíriuefle mais que certo,que a Co
panhia poderia fazer ncllas feu officio . pêra ajudar cípiritual-
ttientc àqucllcs Chrifta5s.Com cfta repofta ficauam os ami-
gos de Ximondono rouy eonfufos, vendo de todo cerrada a
porta pêra feu dcfenho,<5c nam fabendo que lhcrefpõdcr em
contrario,comcçiram a rogar ao padre , que nam quifeffe fa-
zer tal coufa,porquc fabíam que Ximondono com muita cor-
teiía te lho elle pcdiíTc, lhe concederia tudo quanto quifeíTeJ
Finalmente o padre lhes tapou a boca com dizer, que mais im
portaua a Ximondono ter os noflbs em fuás terras, que a Co.
panhia,por tanto que elle fízcíTe o que quifeíTc,porq de noíTa
parte elle padre eftauarefoluto.de nam lhe falar ncíie nego-
cio hua fò palaura.No feguinte dia Ximondono com palauras
cheas do mor rcfpeito que fe poderá defejar.mandou dizer ao
padre,que elle confcíTaua,quc ate aquella hora fe ouuera mui-
to mal comnofco , cWcmoítràramui pouco arTciçoado aoí
-Chriíhõs

, 5c à Icy de Dcos , por refpeito dâ prohibiçamde
Taicofama, porque como elle era feu criado,<Sc lhe tinha muU
ta obrigaçam,a razam lhe ditaua que íe auia de auer defta ma-
neira,principalmente em tempo que os gouernadores faziam
guardar as ordes que elle lhe tinha dado. Mas agora arrepen-
dido do paíTado, dcfcj?.ua virar a folha , & ícr amicifsimo dof
padres,& pelo tempo em diante fazer patente ao mudo

, que
elle cumpriria com as obras,o que agora prometia com pala-
uras. E pêra confirmaçam dift©,eilaua determinado de entre-
gar na maõ dos padres as fuás ilhas, para que nellas com a mef
ma Hbcrdade,quc no tempo de dom Agoflinho, atendeíTem a
cultiuaçam daquelles Chriílãos, fera uioleítia nem perturba.

çatn
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íím Wpxl* pelo qu* lhe pedia quiícíTe mandar algíís dos nofr

fo^nuetbs ilhas. Com eftaocafumfc quis tamhcmi«nificar

do cue lhe tinha acontecido com Anmandono , & Onwan-

ono,pedindo ao padre fe quikííe por de per mc.o,per* o rc-

conciliar com elIes,porqUe defeca muito fer feu amigo.Ref-

pondeolhe o padre Vifitador,agradecendolhe muito efta boa

vontade fienihcada comtaes demonítraçoes,que o taaiam cn

trar em cfperaoça de lhe cumprir tudo «Uántô prometia: 6c ò

©s p idres de muito boa vontade imitia fitas ilhas, fe elle deíTc

nellas tal ordem,que fcmncfthSimpedrmétopodcflcm excr-'

citar feus miniíterios,& com as condições feguintes. A primei

ra que todas as ca(as,& igrejas que auia nas ditas ilhas, fe reílK

tuiíTem aos noífos,juntamentc com licença, per* nam fomete

fc rcítauratem as igrejas d£Ítruidas,mas trmbcm pera fe edifi-

carem de nouo todas *s que fe julgaflem fer ncccfíarias peia

bem da chrtfUndade^A fcgimda, qnc todas as ditas igrejas fe-

riam isentas de qualquer obrrgaçw,ícruiço,©o tributo,como

ceram antes da suma. A terceira ,
que ®sg€>uernadorcs

, St

mzi* officraes da dita ilha deixarkio liurcmete faz-er aos Chrif

taosSè padres, tudo o que^aobi^açam de noffa fan&aleys

comi) também os noflsosnâo fe entremererram na*eoufas do-

«rouerno tcmpora^qtte a elles pertencia. Toda? eítas condl-

$oc s foram recebida* de Xfmondbao sTcm nenhúa contradf-

Lm.E os padres foramlogo àquelias ilhas^ond* eftao quieta^

sLcnteA a« condições fe guardam com toda pontualidade,*

eAPixnoHL
Dm coufas qmpafiaramemNangafaqttl»

O [têasrejideneíax

E STA cidade tem a Companhia arprincrpatcáíai

de todo o Tapam. Aísf nel?a^ como nas refídencias

a dia anexas rc&dc ao prefenre cinenjoenta & "qu*

stoscí»N
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tro reíi^iofos, parte facerdotes, que entenderacom a chrífhii
idade, 5c com o próximo, parte.-irmãos que aeudão acafa,óc
outros que continuão os eíludos, & outros y que faõ nouiços,
& víuern núa cafa feparada,& lugar acomodado para lua cria-
ção. Reíldem aqui também de ordinário o Bifpo, & os fupe-
riores da Cõpanhia Vifitador 6c vice Prouincial, baucizarâo
fe afsi na cidade,cchio no contorno delia, & terras vezinhas,
paílante de duas mil almas
Foy de grande proueito para ejfta gente crcfccr emdeuúção,
õc piedade aprefença do Bifpo: o quai afsi com o exemplo de
íua vida, como com os miniíkrios pontificais, que a feu tem-
po exercita com a deuida folenidade, dà grande at*toridade,as
couías de noffa íanta fee entre eítas ncuas plantas da chriftan-
dade. Adminifirando elle per vezes o Sacramento da confir-
mação que foy eíte anno a mais de oito mil peíToas , & decla-
randoíTe em diuerfos fermões primeiro a importância delle,&
a preparação, que íe requere pêra dignamente fe receber, *era
tanta a humildade, & deuação com q os chriftâos o recebião
que o mefmo Bifpo fe edifleaua, & marauilhaua grandemen-
te, afirmando muitas vezes, que tendo adminiítrado efte fa-
crâmento em diuetfas partes de Portugal, & da India,nunqua
Jamais achara gente que com tanta deuação, óc reuerenciao
recebefTe. Singularmente fe confolarãoefteschriílãos , com
a miiTa pontifical, que quinta feyra de endoenças a primeira
vez dilTe, nefta terra o mefmo Bifpo em que deu a comunhão
de (ua mão a mais de mil peíToas. E tal foi o cõcurfo do pouo,
que por não caber na igreja eítaua fora em tanta quantidade'
que até as ruas, que vinhão dar no terreiro da igreja, eíhuão
tam cheas, tiue fé não podia paliar por cilas. Ia quando veio
aquella fagrada ceremonia,que conforme ao cuftume da igre-
ja naquellc dia fe vfa, de lauar o Bifpo os pe a doze pobres;
as lagrimas, & prantos ròrão tantos,que fe não pode facilmc-
te encarecer.

Tem os lapões tanta deuação, de ver dizer miiTa folefie ao
Bifpo, q por lhe fatisfazer a dia, óc os coníolar he qeceíTario

dizella



'«zela muytâ vezes publicamente. Começou eftè armo â in-

troduzir aqui forma de clero, efcolhendo para MEatoàaÊÊúÈ*

cebos do Seminário, dous PortuguHes, & os mais íapoes^os

quais aeorafaz lercafos de coníciencta,para que mais fru&uo

fan>efcte poffaõ exercitar feu officio. E efte Setembro com o«

cafião de ordenar dous íacerdotes lapões, de ooíla Gopanhi*.>panl

eme forão os primeiros que deita nação receberão eira (agrada

dignidade, deu também ordês menores a algus declarandofc

pnmciro ao pouo em hum íermão eíks graosy pelos quais íç

fobe ao facerdocio,& o officio, Sc excellencia ce cadaluim,

& cm particular a grande eminência da dignidade facerdotal:

& polo confeguiote, quanto us lapões deumo de agardecer a

lioffo feuhor hú ta6 afsinalado benefício 5
como era para ellct,

Ver jafeus próprios filhos ôc naturais, promouid^s a hõa tara

grande alteza de honra, o que para elíes foy grande motmo

§e muita deuação, & la*rimas,<5t acabada a miíTa não & farta-

rão de dar as graças ao Bifpo, Sc aos.íuperiores da CÕpan hia.

E nãointroduziratègoraoBirpochrófGrmado em lapam*

ôc fer forçado a andar niíto cô tanto vagar, o refpeito foi por

agente fer ainda noua,v5cfogeitaáfenliores gentios, óc aucr

cm lapão continuas mudanças de modo, que nenhua couía

parece permanente, por onde como nelle não pode ter ainda

agora poder né força coâaiua, para quando foíTc necxíTario;

VÍar dela, foi confrangido a ir peuco ,& peuco, conforme ao

<jue o concilio Tridentino neftc caio manda.Também fez hfc

femiterio , ou adro para fepultura dos defuntos,junto de hua

hermidà da Madre de Deos, de grande deuação, onde tambê

edificou outra capella, & íabio de -nvodo-, que he húa das coii-

fas que mais ornamento dão a cila cidade,& que mais deuação-

êc piedade excita a cila pouo, Çòt ferem os fapões rntíV ami-

gos de viíitarem as fepultur^S defeus defuntos muitas vezes.

P^raelleforaõ leuados oSoíTos dos defuntos do lugar menos

cómodo 6c decête onde antes cftauãó cõ nua íoíene proc iíTao

*

acompanhada com miíTa , éc pregação crh que fe declarou o"

artkuo da reíurrelcio doscorpos, purgatório, 6c íuffragios,
15 f
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Neíla cidade eítão os collegiaes q attertdem a-pmtuw,.& f rri

forma defcminario viuenxem bua caía apartada, da qual tem
cuidado deus dos noíTos, Hum deites veio de Roma ha aleús
anos, & he agora íacerdoce, <5c tais.-diteipulos fez nefearte,ã
as igrejas de lapam eftão ornadas com retabolos tam ricos, õc
cxcellcntés, que realmente fe podem comparar com os.de-.Eii:

ropa. Com eíías, & outras imagcseOampadas em grade quã
tídaroV* & repartidas pollos Chriftâosfe acrefeenta grandeme
te nzftes Re vnos a deuaçlo & piedade chriílã. Por induftii*
do mefmo pidrcfe fizerão diuerfos órgãos > (Sc iítrumentos
mufícos pêra as principais igEejas, &muytos relógios de ro-
das afgus delirs mui coriufos, que molteam o curfo do Sol, &
da Lua, com que não fomente fe feruem emnoíFas cafas, & fc

dàgoíro^ 5c admiração aos lapões que a ellas concorre, mas
também fe dam de prefente aalgúsfenhores lapões & ao mef
mo Daifufama que eftranhamente goítamdelles.. E aJgús ©f-
ficiaes lapões os fazem agora ja tam bõs que ganham; de co-
mer com efte offícioj & nosdefearregão de muytas iníbrtu-
naçoes.

A igreja que nefta cidade fe tinha começado fe acabou com
nwyta perfeição, ficando tamanha, &tamfumptuofa queaf-
firmã os lapões fer húa das coufas q ha pêra ver ncítesRey-
Uos, <Sc fendo necefTario eílenderfe o edifício para a parte do
mar, para onde auia hum grande precipício, o foi também fa-
zerfe húa grande fabrica de madeira gr< ffa com que fe aleuan
talTe o edifício atè ficar igual ao outro* He efta fabrica de três

fobrados fòbre os quais fe edificou a capella mòr, & a fan chri
ítia de húa parte, & da outra húa fala igual a ella com duas tri-

bunas encima para o corpo da igreja, com o que ficou efte edi

ficio para aparte domar nmy a!to,& tèrmofo. Cõcorrerão pa
ra ajudar nefla obra todos o defte pouo com tanta deuação, q
atè ás moheres queriam fair para ajudar a trazer amadeiraq
vinha de muy longe fe fe lhe dera licença mas foi tam grande
o concurfo dos homés,qu£ embreues dias atroiixérâo todacÕ
ma) to prazer, &ftíla.fc em toda a obra deite templo derão

íempre



fcrnpre à fuajcufta os òfficia$rs, 6c obreiros, & a Um d edous

mil cruzados que os Portuguefes da Nao tiaháo dados, derão

tambê algús Chriftãos defta cidade mais de outros íçis cétos.

Acabada a obra fe dedicou, 6c diffe a primeira mifla dia das

onzemil VíraêSjCekbrouao Bifpo de pontifical. Ouue vés-

peras no dia precedente foleranifdmas, nas quais fairão reuel-

tidos com capas vinte &dous padres que de diuerfas partes a

quife juntarão. Ocoacurfo dos Chriftãos; foi tam grande, q

com íer a igreja tamcapaz,& ter em feu circuito grandes vara

das tudo íe enchia, 6c enchera muyto mais íe ouucra lugar.

Pregou hum dos padres em Iapam com grande ktitação de to

dos. A tarde fe fizeram diuerfes repreknta^ões em língua de

lapão que os mefmos Chriftãos compoíerão.Entrarác ncllas

os fiihos dos principais cidadãos deita cidade ricamente vtíli

çlos. E nurvtos ouue, que fomente para aquelle dia, reprefen-*

taçõès, 6c fefta fizerão a feusíilhoí vertidos de grandepreço,

& o que mais he para fe eítírrur, que fazendo eíles tao gran -

desfefhscomtam grandes aparatos, & gaftos tudo fizerãa

perfí meímos fera os npííos nifro entra^em r;He tamfrecnien*

tada efta igreja afsi pela fomana como nos Domingos, 6c feff!

tas, que com auer nefla cidade outras três, nas quais todos o*

dias fantos ha miíla 5c pregação,a efta concorre tanta gente,q

nos Domingos fe enche três & quatro vezes* sj

Oito dias depois de celebrada eíla dedicaçãom iam grande

feita, 6c alegria, como todas as deftevpundo durão pouco/uc*

cedeo húa coufa, que a todos os padres, 6c a toda eíla cidade

caufou gram trifteza, 6c fentimento,que foi hum incêndio tã;

grande que abrafou a principal parte delia , & paíTou a coufa

cietta maroeira. PegouíTe por defaítreo fogo nàcafaxk hu ho

fnem pobre que viuia bem atafradpjda mofe & quafino

meio da cidade, 6c corro os edifícios de lapão famp >la maior-

parce todos de madeira foi crefeendo, & pegandofie^ tamberrt

sias cafas dos vezinhos. De modo que fendo à boca da noite*

6co vento efpcrtOjCK que traziao fugo paraonofío íltio,fem

»Uamaircmedioabraíou,&dçftruio em pouc«4 horas xioue#:

C 2 oude*



t '*,"' tetapam
ou dez ruas ãàs principais deita cidade. Fazem os lapões por
rezam deite periguo do fogo* que he ram comum,huas como
defpenfas ©u adegas fortes muy bem barradas por dentro , õc
por fora de maneira que o fogo não poíTa entrar, nellasa que
ehamão curas. EafsiouutndoíFe na cidade efta voz fo<*o, fo-
go,mcrem logo quanto tem nefhseafas como agora também
fizerão

smas a furfa defte foi tam grarrde que nem a eftas per-
doada. Por onde pofto que algúas eícaparão , forão mais de
duzétas as queabrafou, 5c coníbmio com tudo o que dentro
eftfaiâa. Vindo perto das noffiscafasA entrando por huas do
Birpoquecíhuãoquafipegadascomasnoflàs erefeendoca-
da vez mais fua ruria, & não a-uendò ja mais entre nos- & o fo
go,quehmruí/<^eíraberReftrek3, bem? fe pode entender
em quanto aperto eílari^mos,fendo de noite, acercados per
húa parte de fogo, <Sc por todas as outras de mar,&*náo frjttSl

do também ladrões que de fora acudiram» a furtar , iem tereni
parte aígua íegura em qee podeffèm fatoar o remédio q R efta
caía eílaua cie rodos os da Comp^ríhmque írnetam em íapam.
Alem da grarídíriiíiiâtrííleza, Sc dor que era1 para clles ve rerrt

québua tam^andeV^ fermofa igreja, qual muiqtra ouuera
fm fjpãÓY&qoe oito dia*' antes fetpn ha acabada eorrrtanto
goflo.&ategrb, afsrde todos os padres, como de toda eíla
Chriítandade, eílaua em tanto perigo de em breue tempo fe
Gonuerter emein^a com alegria, St efearnio dos gentios, que
femduurda auiam o« tniWi*^har>& lançarem ro$o aos Cbrif-
tãos, que tudo era eafhgo d*>s Czmk, & Fotoques. Mas no
ponto da-raor trabalho, &:perig© acodio norTo fenhor por
honrra de íua íaníifsirna mãy, cuja era a igreja, & vendo as la-
grimas, & cúuindo as ©raçõis de tantos, «Sc auendo miíericor ^

dia de muytospobrc^q a noíTa igreja fe tinham acolhido com
3*pobreza,c]ue eoníigo poderão trazer, de tal maneira de rftt*

prouKo mudou o venro em fruor de noffa igrep,.<5í cafa, Sc pa
tí aífuel la parte óâ àâi^e y que ja fícaua abtàfoda, que todos o
julgarão por particular prourdèv!a,fa.uor,& mi 'agre de Deosy
cft*ttdo us pádíc* cj.ua fo de ícoiíiiidos ttófipd cts e íeapar coufo

aJ iJua
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alafia de taro imf>«ttofo fogo,Hue atè àsportas lhe chegauaja.

Vlofe nefte trabalho o amor dos Chriftaos paraco os noflbs

pois ate das ai Mi que eítauam ao redor cn vendo araer acida

de concorrerão a noíTa caía para a defender como pudeflem,

mas pouco aproucirara ma induíhia fe Deos a nao guardara.

Foi «rande a pobreza ôc miferia em que muitos ficaram ,

queimandofclhcs tudo quanto tinham, & era couíade grande

laftima ver os que pela menhã eram ricos, veremfe a noite ecr

cados de filhos,* fem neobú remédio pêra elles
:
o que mdc»

ficaua íobre o Prelado,& fobre a Companhia, pois osiÇhwf-

taos neí>a terra não tem outros país que ponhao os olhos ffil

les pêra lhe remediarem fuás ncee.fsidadcs. E aísifotaeçeíla*

rio' que o Bifpo com ter pedido muito nefte fogo
, & os da

Comp*hrm com terem perdido mars detres md cruzados, a-

codiíf m a tanta miferia,coíE>o aCodiram com mais de íete cer*

tos cruzados,qee logo repartirão pelos maknccefsítados, c&

que M*m maneira poderão tornar a reed>fimr Uras cafas. E

lei êfte trabalho tanto mais pezado,& de moraperto , quan-

to fuecedeo em tépo êmmm de mor eft* rehdade& miferia,cj

fca; muitos annosie vioem Iapam:porque com a$ grandes chti

aas q«e otiue por rodo elk, as- fementekas de arroz, trigo,ce-*

isa<b,& otttros mantnnentos,eftando ja em efpiça apodrece-

ram de tal sr*meira ,
que muito pot-co efeapou. Por onde -è -

yálmente foitain£r*ndcaFome& pobreza emque.íeviráxi,

que muitos depura fome morriam, & muitas vezes acorite-

ceo,qiK info algús ao campo àkiícar sakes derua*, com quis

fomente nefte tempo fe iu-ftenfauam, eftandoas arrancando,

fcl&elarran^^^
ouvindo f*

cof^llas não cfee^Rjara afim caías cc^fldecendo Sc acabanda

no*aropvho.§ nore vno de Farimáacor*teceo , que ch«g.indb-

j&tttffilbo a feu pai-com grandiísâma fome , de pedtíKtorne iê*

gúi couía pêra comer, não rendo eMe que 'Ih* dar, polo mm
m* morrer éknte d* feus orhos, csr poio riam ver penar- com

a emei fome que padecia , cm Teus próprios bAçtfrç raatoii:

com httittcumhal £%fe*ftfta cauta tiusraíu os padre* riMfvtte

, .

'
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©cafiam de exercitar eíte anno a charidade & miferícordía em
repartir do pouco que tinham pêralua fuílcntaçam

., afsi cora
os pobres do incêndio, como com os Chriítãos defterrados,
* perfcguidos poia Fe, de que a diante diremo$,como com os
mais,c^epola fome &efteri!idade geral padeciam tanto, le-
wando fempre comfigo quando Jhiaõ correr as aldeãs & lufa-
res coque podeíTem remediar as nccefsidades dos Chriftáos,

CAPITVLO riIL

De alguas coufas âe èdificaçam, que mais
enuenefideidadetôfaasrep^^
&mtfsoes quefe fi&tram a dwer^

(as fartes.

AS coufas de ediScaçam, que ha ordinariamente nef-
tes neuos CJiri{rão»,íam tantas& tara varias, q nam
he pofsiue! dizerêíe todas.mas fòsduas das que per-
tencem a Nangazaqui , nam deixaremos de referir

,

porferem de peíToas tam principais. Notempo que os annos
palTados foi deítruid© o rey no de Buogo , & esbulhado dclle
por Taicofama,ofilho delRey Francifco deboa memoria,
como entamfeefcreueo, perdendo íeuseítados juntamente
ComelletodoiosfenhoresdaqueJIereyno ,feefpalhâram &
foram por diuerfas partes,como he coflume de lapam: & pa-
ra efte Nangazaqui fe veio lulia molher delRey Franciíco cõ
hua filha fua,3t outras duas netas do mefmo Rey : & também
veíofua filha mais velha,por nome Tecla,aqua! era cafada co
hum grande fenhor Cferiftão daquelle reyno,<5c de grande ci-
tado chamado lufto. tile andando o tempo fe fez leprofo, Sc
creceo tanto nelle eíla infirmídade, que velo fomente caufaua
muito afeo :5c como antes que fe v.ieffc pera Nangazaqui an-
dou por varias partes,padeceo nefte defterro grandes fpob.rer

ZASÔC
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à*& incomtno*Jaaci,&com tudoifto femprè efb fenho-

ra acompanhou feu marido,* o feruia & curaua por fuás pró-

prias míos, meft randolhe tanto amor.que foi coufa de gran-

de efoanto em todo lapão , aonde efta mfirmidade hc tam a-
'

borrecida, que as molheres deixam feus mandos, ôc as mays

xãoàaconteinauaoquc uuuruw.„ r _ ~— ---,

cmconíentiffc q o a cabaffêm. de matar,.para que facaíle hurc

de hua moleftia tam grande. Efe ella fora in(iel,oupoco teme

te a Deos, muy to facilmente opodera fazer, fem ntngem lho

çítranhar, por ifto ler coufa tamcuftumada enx lapão.Porem

como era Chriftã & tarr*virtuofa, quisanteslofrer todo efte

tam penoío trabalho, que apartarfe de feu marido , Sc deixa*

de o acompanhar por onde quer que tua curandoo damanei-

rafobre dita. Nem foy ifto por pouco tempo,jna$ potefpaço

de dezoito annos,fofrendo fempre todos os trabalhos cora

tanta packncia Schumlldade chriftã, que a todos
^
punha etn

grande admiração, & acontecendo,muy tas vezes q o marido

eom agraueza da enfermidade & das dores q padecia fe moí-

traua impaciente, &atrataua com palauras ásperas, & de poil

coagradecimento,ella comtudo cm nadafe alteraua,ócfe auia

coiamayta-.roanffdâD, & igualdade Óc quando alguém para a

confolar lhe louuaua o amor que lhe moílraua, refpondia que

não nana nefta vida outro bem mais que feu marido, <3c: q era

muy pouco o.que por clle fazia para o que era obrigada a lei

de boaChriftã, &bem eafada. Finalmente com fua brandura,

& exemplo o moueo a elic demaneira^ compungido, fofreo

depois fua enfermidade com muy ta paciência, 6c reconhecen

dobemo que nella tinha, lhe daua muy tos agradecimentos a

ella, & muy tas graças ao feahot aceitando por beneficio An-

gular da fua mão a enfermidade que lhe dáua. Còiifêffauafe s&
comungaua muytas vezes, indo hum padre no flò a íua cafa a

dezerlhemifla,&:adminiftrarlheeftes facramentos: atèque

©juy bsm aparelhado, & ajudado pêra ifto das orações ÔVfaft

MH
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U\ palauràs de Tecla psflou d^ftavidaApõtóõ ãhtés quê ef-
piraíTe^ffirmou clle mefmo,que via a Virgem noffa Senhora
que com húâ grande Companhia de fantos & Tantas o vinha
confolarnaquellepaflodefeu tranílto. Com fua morte ficou
Tech por húa parte tam defeonfoiada , como fe perdera hum
marido muito faõ,& por outra mui alegre polo ver acabar tão
bem

, & com tantos finaes de fua faluaçam. Nam (oi menor a
edificaçam que neíla cidade deu dom Ioam Acaxicamondo-
nofenhor mui iííuftre & generofo das partes do Meaco,o
qual nas guerras patfadas,perdei*do feu eirado, fe veio a viuer
tieftas do Ximo no feruiço de Cainocami grande feu amigo,<3k
fcnhordoreynode Chicugemcom trezentas peffoas de fua
©brigaçam todos Chriítáos, 3c dâdolhc o mcfmo Caiaocamr
renda baftanta para íuftentar toda eira gente,elle lhe rogou a
quifeíTe encabeçar em feu filho mais velho

, que he agora de
óez ou onze annos.He eftc fenhor hum dos melhores Chrif.
tão* que ha cm fapam , & veio aqui no principio de Iunho de
fciscentos <Sc hum a viíkar o Bifpo Sc padres , & juntamente
pêra tomar os exercícios da Companhia , com determinaçarn
de deixar o mundo,& íe ficar neíla ainda que os fuperiores o
não quifeíTem receber, mais que por dogico ou irmão leigo,
polo qual fez muita inírancia,óc de modo,que ficaram os pa-
dres eípantados de ver fua deuaçam ÓVdefprezodo mundo

,

refpódeofclheporc perfuadindoo cõ muitas razões, q não cõ
uinha cõdcfcêder cõfeu defejo, afsi pola nccefsidade q feus fi-

lhos delle tinham(q fam ainda pequenos) 6c defemparo em q
ficaria toda fua gente,como também porque podia fazer mais
feruiço a noíTo Senhor em ajudar a chriftandade eftando em
eftado fecular,que citando na religiam. E como he home muy
prudente 6c fogeito à razão,fc aquietou logo com o parecer
dos padres: mas com refoloçam de quanto pudeíTe fe dará ora
çam & trato com Deos,como homem, que ainda que mance-
bo, eflaua mui defenganado do mundo. Deteuefe aqui perto
de hum mes,fez os exercícios com muito grande eonfolação

& proueito de Ata alma, ôc foi (Jugulara edificaçam que deuw
todo
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todo cftepouo. Porque as rnenhãs gaftaua todas cm nefía

i<rreja,otJuindo quantas miflas fe diziam ncHa:vinha a doutri-

na cada dii,St oração dos menino s,dc que recebia muito gof-

to.Hía cada dia vifitar as igrejas da miíericordia, 5c fazer ora-

çam fobre a fepultura de fua molher que al!i eftaua enterrada.

A tarde fe hia a hua hermida de nofla Senhora , que eftà ferra

da cidade,onde gaftaua algúas horas em oração. E como nof-

fo Senhor quer prouar 5c rnaoifefrar fua virtude a eítes nonos

Chriílãos,a!em das perdas & trabalhos paCTados , em que fc

moftrou tam inteiro,5c conforme com a vontade ciiuina,ago-

ra de nouoeítando pêra fc partir deítacidade,the vieráo cat-

tas,que por fc dizer que íeu cunhado Bijenno Chunagamo-

no (que antes da guerra foi fenhor de três rey nos 5c contrario

a Daifufama) nam era morto como dantes fe cria, Cainocami,

temendo que Daifufáma tomaria mal fuftentalo a ellecõ tan-

ta eente cm (ua terra,lhe mandaua tirar a renda,5c que elle def

pedindo fua gente,fe recolheíTe com dez criados fomente ern

hum lugar íoíitario entre hfia.s ferras,5c efteueíle aly efeondí.

do com muito fcgredo. O juío efhs nouas com tanta paz ,ÕC

quietaçam decoraçam,comofe não fora de carne,dizendo, \
pois DeosnoíTo Senhor aísi era feruido fe fizeíTe fua diuina

vontade,que elle conifto teria mais aparelho pêra entender

com fua alma 5c (aluaçam delia, que íò lhe pefaua por fua geru

te,por ferem hornês a quem tinha muito amor 5c obrigação;

& foi tam fofrido 5c geierofo.que com nenhú dosnoflos quis

com municar citas nouas
)
polos nam defconfolar , com muitas

vezes eítar com elles tm boa conuerfaçaro, fenam fò emfegrç

do a hum irmaõ Iapan,5c comefta reíignaçam fe tornou pa-

ra Chigugem,mas noíTb Se<íhor,que queria que elle deíTe ci-

ta moílra de fua virtude,lhe acodio logo depois del|a; porque

Quâmbioiedono pai de Cainocami (queentam gouernauâ <%

teyno pola aufencia do fi
! ho) compadeceridofe dellc,5c patc«,

cendolheafperoo mandato do filho, nam quis que le execu-

ta íTem,tomando a íeu cargo darlhe difto fatis%a.m v
&

;

dçixao

dolhe a renda como eftaua emc^be^adanommiao 3
a,cile o

D mandou



-rj

Hàpam
niândcu ffue fe foíTe para as terras de Soíomõdono feu írimcV
txelente Chriftáo", Sc que he muy grande amigo do mcfmo
Domloam.
Defte Collegio de Nançrazaqui fe fazem continuamente

Varias faidas, & miflcês. HGa fe fez aos Reynos de Saga, Chi
'Cugein,-& Chicungó a vifitar, Sc confolar os chrrítáos que ef-
tam efpalhados por aquelles Reynos, & checando os noíTos
que eram hu padre, & hum irmaõ, & algús Dogicos, à princí
pai cidade de Sanga por nome Riofoge indofe o padre a^afa-
Ihar em cafa de hò Chiflão,húa fenhora Chriítã muy ílluHre,
-& fobrinha do fenhor daquelía terra, lhe mãdou logo recado,
que em todo cafu fe auiam de ir agafalhar a fua cafa, ainda que
leu marido

( que também era Chriftão & muy bom ) cf-
teuefTe aufente como eítaua na corte de «Meaco , Sc q naõ aura
de fofrer que elle fe agazalhaífc em outra parte. Nã poderãom noíTos menos fazer q cõíolala. Cófefloufe elía cõ toda fua
gente, & outros Chriftãos que abivierão, dizendolhe opa-
áre mifTa & dando o Sacramento a todos:& tanta frnceridadè
Sc pureza dcuida-acharão os noíTos neftes Chriílãos, que pa-
íecianaõviuião entre gentios. Em hum lugar ahi vezinhoa
charão também mais de dozentos Chriftãos , todos vaflfalof

deita fenhora, Sc que por induftria fua fe tinbão bautizados,'
fendo primeiro inftruidos na fee por hum bom Chriftão que
tem em fua cafa por meítre de feu filho, Sc mui deího nefte
exercido.

Daqui pàíTaraô ao Reyno de Chicugem, Sc porque do que
alíi fizerão defh vez diremos adiante, de Chicugem fe forão
ao Riéyno de Chicungó, que cohfinacom elle, ( o qual Daifti
fama tem dado a outro fenhor gentio )para vifitat as relíquias
dos Chriílãos de Curúme que ali ficarão, porque os fidalgos
Scfoldadosfe forão dcfterradoscõfeu fenhor Simeãb Finda
Dao Sc com feu fi!ho,comc ja fe efcreueo.O filho fepaffbu ta
bòa parte de fua gente ao feruiço de Carnocanu

, que me dett
renda zm Chicugê\& quãdo efte padre a!li efleuc fe confeíTou;

& conloiottcom cile, &Com todos os ícus.Opav Findanao
1

ftre-



fc reeotheo com fua tnolher Maxccia filha de! ReyiF wncffca

de Bunço, Sc com outros filhos feus para hum lugar, que ctt*

nas terras de Moridono feufobrinho, aonde lhe deu redato «

fe foítentaffe, & porque auia tempos que eftaua enfermo, õc

a enfermidade íe hia agrauando rouyto foi hum padre de Y ama

cuche a confeffalo, & darlhe o Santiísimo Sacrarneto/depoU

So qual em poucos dias morreo com mui boa defpoíiçao,Sc

aparelho de fualma, pagandolhcnoílofenhoro grande zell©

que (empre teue de fazer todas fuás terras Chnflas quado era

íenhor de Curune,& o meímo padre de Yamanguche o veio

enterrar, & a confotarIMaxenciafuamolher. Mas tornandd

aoquefoiaCurumeelle fe deteue naqudla terra algus dias*

animando, & confolando aquelles Chriílãos, & pêra trauar i

mizade com o fenhor daquelle Reyno, o vifitou ,
o^qual lhe

woítrou muito amor,& lhe offereceo fino, para edificarem c*

fa, & igreja em Ianagaua, onde tem fua fortaleza, & refidirem

nella, dizendo que ainda que era gentio, erâ muito amigo dos

Chriflãos, óc tinha recebido muitos em feu feruiço, Sc deíeja-

ua ter amizade c5 os padres . Deulhe o padre os agradecimen

tosdeuidos, & auifando diflb ao padre Vifitadcr, elleo ma

dou vifitar agradeCendolhetawTbem tam boa vontade , Sc dite

findo a ida dos padres para Teu tempo. Ouuio o pa<ke neíta

miíraôfqucfoiporeípaçode três mefes ) mais de mil con-

fiíTóís^&bautizoudenouopaílantedc quatrocentas almas;

remediou muitas necefsidádes, & ácontéçeMlbe muitos cafof

particulares, que por breuidade fe deixáo.
• ... - ! «. S

Outra miíTaõ fefez por duas vezes às ilhas do Goto, q fartf

muitas, Sc todas dehum fenhor gentio, debaixo óo qual em

Vários lugares, aucra como dous mil Chriftãos, os quais c?e or

dinariofampeícadóre^&Uuradores, Sc gente pt;bre. Nâ®

ha refidencia neflas ilhas de padres por o íenhor da terrao nã

permetir. Mas neflas. miíTõis, queaeílas fè fizeráo, íecoiheb

fingular frutc^cõfeíTandofle mais de mil Sc quinhentas peffo*

as^deiioàOcíe^autiíâtãopàíDfltedecicenta, -;
- - - p ^ag
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Nas refidencías deíle collegio k hz rmiyto fruto, afsínâ
conferucção, 6c cuhiuação dos Chi iftâos ja feitos, como na
comuerfam dos gentios, que eftes dous annos particularmen-
te foi mais copicla nas terras de Fucató hum To*
lio gentio, mas tam amigo dos Padres, & da lei de Deos,quart
to &u páy [ i imigo capital, afsi dos Chriftãos, como particu
J?» mente dçfU cidade de Nan^azaqui, cfte não fomente deu
imo aos noflos para a igreja, &cafa, mas para que os fluste-
nháo mais comodidade^ faciíidade parafe fazeiê Chriftãos;
clle mefmo osanda perfuadinda que íè bautizem „& ais* era
tium comute q hm vezdcuacsíeus,porocaíia6dehua feita
cuecuftumauafrfzer,cik mefmo publicamente lhes difíeno
lun deifique naÕlhe poderiam feus vaffalos dar tnor gcflo 5
abraçarem, todos aíei de Chnfto. Mas que com ifto eMe * nin-
guém pretêdta fazer força, porque os padres naÕ admitiaao
bau ttímo fe naõ os que dç fua própria vontade fe queriam co
aerter^nem ceffa em toda aecaíiaõ, que fe cfferece, de ajudar
a conuerfaô dos feusJ: a primeira vez que o foi vifír ar o padre
que ailt reíidia, achando c| o caminfeoypor onde faiam â i*rcjá*
eraefíreitoeUeofezlogo alargar & endereitar , mandando
eordear aterra por onde querta^que fe fiz^fle, cortando polat
íearas que eraõ de fua própria renda. £ de hua parte,& doutra
fez pkatannujta&aruores que ofizeflèm&e(co,& defcfeoíb*

x
CAPITVLa V.

f2><tmi§am queporduas ve&esfefe&àà
Rejno de Sacçuma.

ESTE Reyntof;inoai)Bo de feisfentos; & humj
da callegia de Nangazaqui,hum irmaé* noffo a vifí^

tar^^con£obraqu^llesChrifíãos,qfo^Q.vafal!or
de OomAguítinbo^ q no tepo dasguerras íe pafli

lÃôaqucIía&paius^ndccftàèiBuv hfcuctbiác&i& tratado^

dos.



V
Ans Revs^qxtelletcyno pi & fi!ho,a{HpoIa amizade gi

de que riiMM com dom Agoítinho, como também por auer

entre os Chriftaôs três capitães muito valcroíos,6c de grande

nome.Mandou o padre Vihtador a cfte irmão difsimulada-

mente por naquelletempánarnferaindahureo commercid

entre eftes reynos do Ximo,6c o de Saecuma ,
por razam dá

guerra que tinham com Daiftífama,3e atèentam nam íer con*

cluida a paz que fe trataua.Leuaua também o irraaÕ ordem de

vifitar os mefmos Rey s da parte dos padres. Foi e íta vifitaçaS

de tam *randeefHma pêra os ChriítaÕs,& receberam «reli»

t m *raude ccnfolaçam & afegria 5
que namTe pode íaoJmen-

te crer,6c afst fefíejáram ao irmaô, como fe fora hum dos mef

mos fuperteres que omandaram, 6c os próprios Reys lhe fi-

zeram tanta honra 6c cortefra, que nemellesnem outros fc-

nhores lapões atègorafezeram couía íemelhant* , moffraa-

doíe mui agradecidos ao padre Vifitador, porem tar^tempo

os mandar vifítar per hum írma© da Companhia, 6c o cj maiff

admÍraçamcauíou,foi o refpetto & amor queosfenhoresda-

queHe reyno 6c gente comum !fre mofírâraôV bem& dífterente

do que nouri os timpos o cuSumauao fazer, por fer agente*

daquelle reynomuidaua àidolatriavoc ter agora pom€>eonfce

cimento 6f conceito ck noífas confas» Porem a caufa efe tal

mudança (fegtimfo contaua o irjmp)foípota boaopmiamem

que tem aquelksfenhores Chriftaôs,os quaes profefFando to»

dos defoibertarnente noffa finta Jey>daSde £ cát exerrrpíov§

põem emadmkaçaãaos gemios.E entre outras coufastf&Mf

taua,queIacome Mimatedono viuia com tat ordememfua

cafcque maisparecia coMegio dereligiofos^quecafade capi-

tam-PorquÉ todos homês &moíheçes,í©go pela menhârer»

leutempo deputado pêra a oraçam, 8> £ n oifce depoisde tan-

gerem? as Ancmarias, pêra o exame da confcíencra. Tomaô^

wuitas vezes difciplrna,, 6e jejuados dias de obri^çarrÊ fero

faltar r^nto^defi^daqucnenhúa coufa, áefcahsraS daquele

íèruor & demç^mcromque vsuknxna cidade delafeuxiroXe

•^-sioí. •



lapatrs
<Jre Vifítador lhe mandaua de prefcnte , eíle chamou í todos
feus principais eriados,& depois os pagés, & como le foram
xehquias,afsias*epartio entre elles,pera que todos participai
fem daqucllcs mimos.Gaftou o irmão hú mes nefta vifita , &
QUmdo fe ouuc de tornar, não auia podereralè apartar delle
os Chúaiou r

Não paíTou muito tempo depois doirmaô tornado, quãdo
deu hum aceidente a Mimafaca,do quai foi feruido noíTo Se-
nhor íeualo perafi,mas antes de morrer , com muita dcuaçam
çc feruor (e encomendou a noflb Senhor,pcdiridoíhcpcrdavrt
de feus peccados,<5c com tanto maior eficácia & affeéco, quan
to era maior a necefsidade em que fe via,pois não tinha aiy pa
dre com que fe podefle confeíTar.Chamou a feu filho, que fe-
ra de dez annos pouco mais ou menos. Diffclhe que bem vi»;
que ficaua em hum reyno todo quaíl de gentios, que por tan-
to procuraffe de fer muy bom Chriííão , Sc que fe em algum
tempo lhe fizeíTem força,pera que dcixaíTe de o fcr,antes àú
xaffe a renda & a vida.O mefmo dilTe & perfuadio a feus cria-
dos,encomendando aos principaes íeruiflfem com amor óc fi-
delidade aifeu fi!hoy& proeuraíTcm fempre fer bõs Chrifbõs
ande qaer que fe aehaflem.À fua molher diffe tambem,q pois
dia ficaua fò,óc com híia filha, nam duuidaua que algús fenho
res gentios daquelle reyno ,auiamdedefejardcfc aparentar
€&melle,& que poreíbcaufa auia de padecer grandes traba-
lhos & moleflias: por tanto fe foíTe com elia para Nangaza-
qui,ondeera terra de Chriftaõs <Sc àfombrados padres nam
ftzeíTe outra coufa mais,que procurar fua faluaçam. Ordenou
alem difto outras coufas pêra bem de fua alma , 3c mandando
que lhe trouxeíTèm feu corpo a Nangazaqui , para fer enterra
do entre Chn(taõs,óc chriítãmente íe foi gozar de Deos.Sea
tiram todos muito fua morte,por fer elle naquelle reyno pay
de toios,& híia como coluna mui forte,que os íuítentaua pa-
ta que não cahiííem no meio de tanta gentilidade.Muy tos tá-
bero fe raparão a cabeça,que he final de grande trifteza 6c feri

^mçcto^Seu corpo troHxçra5,çora&ellc mâadou,a,Nangaz*
qui



miLònde lhe$&mm officios funerais como era ratão.Se*

tio tambe muito fila morte clRcy de Saeçuma, por perder nel

Ic hum bem capitão:* em final difib,deu a teu filho
,
com fer

de taro pouca idade,toda a renda que tinha dado ao pay
,
que

l eram fch mil fardos daroz. ToMiandofeos criadosW^oó.
xeram o corpo, para Sacçuma.pareceoMM padre Viador

mandar coro eiles alguém, a coníolar& viGtar fitf molher &
filhos,& os mais Chriftaôs.Foi hú padre Iapam de naçao,do*

dous que o arino'paffado íe ordenàraÔ,ao qual receberam co-

mo hum Anjo* do ceovpor aíier quafi dous annos q íe nao con

f^íIauam.Vifitotí^ padre,5c còníolou a todos, confeffandof$

& dandolhcs o fahtiístmo Sacramento. Deteuefe cú tiles por

mais de dous mefes,confo]andoíe muito de ver,& achar nel^

les,que com citarem entre gentios, eftaaafí-çam fortes & conff

tantes na Fè, como fé eftiueram entre CbriflaosV

Antre outras coufas que aconteceram dignas de ferem tíbp

das,aísí em quanto o padre a!y efkue, como antes & depois12

for hum cz(o raro & eítranho,qué he o fegúínte. Em hum lu-

gar de °rntíos apartado daquclle ém que moranam os Chrif-

taôs,que foramdc Fíngo,vmtafm argôs einqtfo ou íeis Chrif-

taõsrhum defles adoecendo grauementc;& chegandb a
?ponrb

que áefconfiàram iodos ,
que nam podia n naturalmente vf-

iierxhus fews parentes gentios, cie fua molher lhe pedirão feia

confenti mento ,f>ara qtre por fua faude fizeffern certas cerimes

nias gentílicas aos Fottyqties.RepiinhoueMe^izerídovcfuèe^a

Chriírao\& que fabia mui bem qáe os Fbtòcyues ^idòlos
;

haí>

tinhaõ poder algum.Continuàram -ètôefr na petiçaô,<S
:
tanto o

importunàram,que veto a confentir-FizeraSíe as cerimonias,

& elle peiorou Soube rftohu Chriítam amigo few, & viadoo

Viírtar,o- reprêdeo por dar tal confentimêto^Conbeceo o po-

bre hbmê feu péccâc*b,roas par nam ter conreíTor, a que fé po

der cohfeiTarjdizi^queduu-rdauaJe Deos lhe perdoaria. Ref-

portdeolheo ChriítatTT,qucpors nam tinha coprad^cofeílors;

íe arrependeífc muito de feupetcatfo,q trueííe yerdaderra cop

tríeã;o,â D^bs Ébttítftaô tm^rrc^rdfofbic] é^/fh^perdoaria*



Iafitm
Fe^o cite afsi, arependeofe,moftrou muyta dor do mal que d*
nha feito, & com lagrimas pedia perdão a Deos dizendo que
tinha tam grande arependimento, que nao podia fer maior,
& que proteítaua, que morria Chriftã, & com iílo acabou.
O Chriftão que o ajudara, & a companhara para enterrar feu
corpo conforme ao curtume dos Chrirtãos, foi chamar algus
dos poucos, queallimorauam, para que o vitíTemajudar.Re-
ptmhafaõ cllcs,dizendo como tinham ouuido,que aquelle ho
roem coníentira com certas cerimonias gentílicas^ que mor
rera como gentio. Replicou o outro contandolhes rudo o q

, paílara diante delle,& do arependimento & contrição que na
hora da morte tiuera, cVque ícm duuida fe tiuera confeflTor fe

confeíTara: com ifto os outros íc moucraõ, 5c vicraõ a cafa do
defunto que auia oito ou noue horas, que ertaua tido por mor
to, amortalharaÕno & meteraôno em hum caixaõxomo nef-
%as partes íe coftuma, pondolhe diante da tumba húa imagem
para fignificdr,que fora& morrera Chriftaõ. Feito irto,& eC-

tando todos os Chrirtãos portos de joelhos rezando três ve-
?es a Pater nofter, & aue Maria por fua alma, para o leuarern

a enterrar, & em prefença de algus gentios, q alli vieraõ,para

o acompanhar, querendo declarar DcosnoíTo íenhor(como
piamente íe pode julgar) que a contrição do defunto fora ver
dadeira, 6c que elle fem duuida acabara, como Chrirtáojoce-
deo huma coufa marauilhofa, 5c foi, que o morto fe leuantou
de repente na tumba, pregou os olhos naimagem,,que tinha

diante de íí, 6c leuantando as mãos cpmo quê oraua, & menc
ando os beiços (porto que nernSúa palaura fe percebia) crteue

afsipor hum pouco de tempo. Logo inclinou os olhos, &a
cabeça, encoítandoa nas mãos que tinha leuantadas, erteuç

defta maneira outro breue efpaço fera falar coufa algua, <3c n%
tialmente fe deiteuna tumbacomo dantes ertaua,fieando ou»
tra vez morto, como de primekàt não fem grande efpanto
dos que crtauão prefentes, os quais chegando a çlle , Ôc toca»
do attentamente feu corpo, acharão que verdadeiramente ef-

tauampr.to^ácafsicxcudpqupnotfo fea^orlfaç xeçebera fia*

femtfcn-



%^ítf «Seia 8c arepen4in&ttto fte4erão fepulturaG^gíaf^e

coifiànça de fua íaluaçãò, 8c perfuad«?dofe3 qttecom elte ex|

ploquiíeranoíloíenhor-animar, Sc esfolar aquelles pouco*

Ch ríftáos que viuem no meio de tanta gentilidade» onde tatif
t

rarainepte podem*er íbcotro de paxkes ojae^s cpiif^ín&
ajudemé

CAPITVLO. VI.

.'>» i •

'

rçjidemias. }

Efidem na deOmuta onze da Côpanhiatodos fp&l

cupades cm ajudar o* ChriMos deíteeftad© que fe

ráo deconfifFao vinta duas mil peííoas os quarsto*

dos os annos íc Confeírao»bapi|izarãofe ptífiarcte dé

•quatrocentos edificara ofe denouoalguasigre|as> Sc hum ir-

tnáo do Tono! fàacuíta fez tres^ & a cidade com aijuda do

fonovai edificando húamuífamptuqfa.No tempo que rief-

tenraíe oàuíraaâs nouas damucíã^a, que Daiíufama «queiia

faze* dofenhoc dellatanto chegero ao corarão de todsss cila

trifteza que fe não pode declarar o fentimento 3c lagrimas éj

neilaouue, por onde reeerreadotodos ao vmeo remedio^ue

he a diuinamifericordia, eracoufa muito para ver os vários

meios de que^vfáuaô para apo^rertákancaTiBbr^çalemda

oraçás contigua, quetiabao núscom rômãríls^4uiros com
dífcipHnas, jejús, não faziáo fenao chamar a De os, que os na

quifdTe defemparar, nem permitir que foíTe entregue era po*-

der de feus imigos aquelia igreja que com o fangue de foi viu*

genito filho fora remido, nem fairão cmnrãò firas orações re-

foluendòíTe em fumo quafi : miraxuiolameiíteifoiostís^>feften*

tos de XimõdonojComo^ciaiadííTembs. Da,mefmanianeyra

focedeo quando depois veio a ordem q fe dèsfizeíFemas igre*

jas, nãomoftrando mfto menos piçdadc,6c dcú3cão>CGmo (t

pode ver d Gihú, i c a rt a que hum Íq§ {Kttírtfemp&dmQmão ef-

iieueo ao padre Vice Prouincialj aqual diz afst*

E Qttf»



(Vuêm ôúiíéra deima^mar, que depois de lim tao <*eúori£
&qu!>tacòrcfma

3 como tiuernos, <& depois de fer poftà na
nooa igreja cõ tinta íolenidsde, & fcfh de todos a imagem dá
Rainha dos Anjos, fe ouueííe logo de tornara deitar por tara
cem todas as mães que efcafamenteí- sobauaõ de edificar?
Certo que naô ha der que cõ efla fe pofTa comparar. Ma< cò£
Rio Deos ncffb fe>ihcr dos males tira bês, a olho vimos quan-
tos actos de virtude noíío fenhor quis que íe drafTem delia tri

fculaçaõ, porque he íaõ grande, & uõ frequente o concurfo
deites Chriítâos, que agora vem a igreja ãíe encomendar ao
fenhor neíla preíente necefstdade,^ parece hua fomana faa
ta offerecendofe a todo feruiço que for para bem de íua igreja;
Sc aparçibandofe para todos os trabalhos que fe típeraõcu»
a vinda dos míniflros infernaes» As lagrimas que choraémoí-
tram bem a triíleza de fuás almas,& a inda que precuro^ònfo
talos, Ame esforço para iiToquantapoíTo, os olho* porern
algúas vezes vencidos da dor íaõ confrangidos a mofhar cô
lagrimas a q eíti emeuberta no coração. Atè aqui o padre.
Masaprouue ao pay das mifericerdias recompenfar tfíà

aflfiçáo com a extraordinária alegria que receberão os Chriíl
tãos^uâdojiògo pouco depois chegarão as boas nouas da rc
ttogação do edito. £ o dano das quatro igrejas que íc desfizer
fam fe reôaurou em breue* Dcyxóas rotiytas confilToiç s;e-

xaes fcy tas neíla cafa St íuas refidencias, & outras m»y tas cott
ia* de jrauy to feruiço de Deos que por meo defetisrotnifiros
o Seohoi obra,fo tocaremos duasou tresdignas de memória».
Moraua entre os gentios, como gentia que também era húá
mclber ja de idade» a qual c uuindo dizer hum dia que a fè dos-

ermitãos era 3 em que fò auiafaluaçamjíe refolueo eomoa-
quselloutto autíado mercador do cuangelfao a vender Sc dey-
Xar quarito tinha porcomprar eíh preciofa pérola, Sc bapti-
rar*c, Sc ainda que os Bonzos lhe perfuadiam Sc prometiam
que fò com dize* Namuamidabuc que fee chamar aAmida era
íeu fauor eíla k falúafia,. »aaffe pode com ifto aquietar atè ã
*úido a Omurayoude ucm hu íò parente tinha^uc a recebei-

ÀÚJ Q
M



{ 18

fe,6Uttindo ocathecifmo/ebatitizou, &tre$ou quatro dias

depois adoecendo fe foy para o ceo.Vindo dous homens no

.

bres de fora a confefTaríe& comungar trouxeram cornfigo ai

gús criados, os quaes querendofe também confeflaro padre

lhes perguntouprimeiro alguas coufas das quaes cuydou teu

b> ffem pouco por viuerem em terras de gentios com feus fe-

»hores; Mas eiles ihederam taõ boa cota de tudo que o padre

ficou muy fatisfey to, & os conftíFcucom muyta confolaçam

ftja, iodolTe depois todos jútoipara a pouzada onde fe sv^àm

lhauaiti, com muy ta deuaçam tomaraóMia deuota diícíplmi

como muy tas vezes o coftum<uam afazer porque para iflb

traziam femprecôfigoas difciplinas, o que íabido poios ou-

tros chriRaõs ficaram muy edificados por verem o claro finai

tsjue nellesauia do fen*»*$e desçam comrque fe confemauao

antreasiiitlfés. Burtfcimltaõ que viuia entre os gentostr-

nha hum filho dòent-eác mo^o que ham podia falar nem co-

mer, aconfelbauamnV es gentios que charnaíTe os B5zos por

que fera outro remédio Iogacom íuas orações ficaria faõ,zo^

bou delfcs ochriíta&& de todas fuás feãiçarias;3Índa que por

iíTo foy muy toreprendido Sc a frontado dclles dizendolhe q
nam jinkâ amor a feu filho 5c que erapecr que húa fera nam

le curou delies, mas leuaadoo diante de húa imagem da Vir-

gem noíTa Seahora,& rogandolhe ali per clle em broxe o toí

uou a leuar fao para fua caza.

Adoecendo gr;ueméteó padre R*-ytor d e flaxaza de Orna

fa, foy tam grande o fentimento dto cbnvbõs que:n;só' fome -

te era trtuytas- vçzies vifitadG dèilles & do meí^oTono^orn
-grandes de mõfhraçoé* de am r, rr^s por-tfpaço de éw mes©
viunraãcieÀía&ãnoi^
,©raçc cs/diícipihas.icjtt^&omari -.is-& eravtinta a^gete q ée*sr

dinarioconcorria& effaua em noíE* cafa, qus irmãos naõ qmt

ícraõ perder taõbo*ec cfiaÔ o* í*s ajudar/ptrÍÊua1.niête--cô'prati

c<as fpirkuaes q ifees faziaõ ajútã loos, eó ^ cimito fecôfcJauã.

aelb» viaeinxriaiaii&fi&o^€opíMÍhia^ qaiatlic aiãafâjám

,*** f' . .
' t a cu-tiuar

I
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m
ruítmaraqaeilachri^ud^d/, ^ue eíles deus arânos taimuy
particularmente a|tidiida

J& reformada dalgu menos feruor &
procedimento que por caufa das guerras paiTadas,& de os pa i •

ckes os não poderem commenicar tam frequentemente fe en
xesgaua nella, ajudou pêra iíto n uinotaueiraente âtàftenciã
do Biípojclc dos fuperiores; da Corapanbia

3quene{te annodô
íei-scentos & dous aqui relidiram, &com feu zela tíeraa gran-
de alento aos obreiros

;,, pêra acuítiuaçam deita vinha* Bauti-
zaramfç-.perto de fe te centasigeffoasncíles,dous anno&dagê*
te queveiode.fera, quèos naturais da terra todosfamC^ríf*
UÕs.Reedificaraõfe vinte & três igrejas,&toda srmemores,5
as que no tempo de Taicofama queimou Ximondono. Aca-
feoufe de todojôc dedícoufe a fumptuoía igreja que dom Pro-
èaíioAÍenhotde Arima edii£ecu$i5e en* fua dedicaram fez o mel
mo Arimandòna húkmuiíoiemue feita» F^rquc^aa'a.^ prisr
meira miflà conuidou o Bifpo,& ospadres,Vifítadòr,&Ykc
Prouinciaí^ Reitor de Nangazaqui, & de Quiura, & muito?
outros qucrdoutraspartes Wfm& que portodos pafTàrac» de
tòite 5c cinquo.Cocuidotttembem^íêmde r^d&s- o*fidalgos
£c capitães de. £euieftadb,Ô£ feus v afTailos , a GmuEandono

&&
ieus irmãos. Dilfe o Bifpo a n;iffa de. PentificaJ ,., precedendo
mui íòlemnes vefperas.Ò concurío da gente ,. que de todas as
Çartt&acodio petaver celebrar a primeira mirfà , & em hua
igreja talqualnuncaoutie em PapantjÍDimuigrande^Piè^ou
'hur^padre?emííirrgpa fopènica. Qluís Arimandonaque niite
dia comeíFeeom eile em fua fortaleza o- Biípoôç tDdos*os pa*
'dres&irniãos

, qtieireíTa feita íe.adiaram juntamente com
Omurandono &leus parentes» Mo dia íeguinteouuegracio*-
áàs &vaubs>rx?pr^ & grande apa
.tato ^nasquae^enfóáram^o próprio fiJ-hp & irmaò do mefma
XònavDeatodo^qsre conforme- ao pafreeeç de todos, excede©,
«fcluftre ^coenato deftafefta.ade Wangazaqui ,,com-que Ari*
Bamdtao ficeumui contente. Geicbrou.tambero o Bifpo«os
mmtms&f&pzittna-nwe d* Nataljcom grandelòlennij&de Sc

i akgrla dcaickí s,os Chxiftaõ*. t neíie dia ccmraun^âtam ie



fti mao o Tòtio,&: ília molhe r^coira muita edifioçãm de to-

dosA por auer pouco que etlafe fizera Clmftã foi cila a pri-

meira vez que cÔmungou.PaiTadas eOasfeítas» deuo&%» o

facramento da ConEnmçam^om grande cónhh^m^U^
grra dos Chr*ítaos,a mais. de dez mil peíToas, cofcííandofe^n

mento todosos que o receberam com muito proueito de fuás

almas.Na quarefma for fingular a deuaçam que aqui ouue, por

eme fe faziam praticas eípirituaes; & conferencias aos Chrif-

taôsemdiuerfas partes onde era licita a cada hum por roda*

as duuidas que teueiTe. E em nofla caía, ale das pregações do*

Domingos , ouue todas as fextas feiras a tarde completas &
prègaçam. Aquatfemprefe acabauacõhumpaffadapaixaõ;

Sc mofírandofe hum deuoto crucifixo,co o qual fe fazia prorj

ciíraÔpeíachuííradaigpeja .acabandofe com bua diíciplin*

porefpáço de hum MiTíerere , ao q»al tudo fe achauafemprç

prefente o Tono com todososfeus principais.Madoufe per»

cfta terraofemmarioqueefhuaem Nangazaquí com muito

Çoítode Arimandono, que pêra iílo lhe deu huas cafas fuás*

feílam nefte feminario && criaõie neMe paflânte de cem efiuF

dantes^queeamattendera mais» que aocíludo da virtttdej&
dasletras> 6c numa coufa & noutra dam fingaíar demonflra-

famdefeu aproueítameBto cada hum cm fua ptofiíTam* Os
Rhetorícosfazem orações publicas,& ornaõ as feílas dos fm
&os com varias poefías em lingoa latina,& os que ouuê Thec*

logia^daõmuitas mofinas do talento que D«os lhes dei* pem
ajudarem a pregar & catechízareorafruito*Infinafelhes tarrt

bem o modo deTaetlrrientc confutarem a falEdade das feitas

áe Iapam,as mentiras das quaes^jera qíienam fejam Êcilm^n

te qonhecidas^encobrem os Ekmsos com patauras tmt cícu-

ras,que cícaflàmente fe p^dem entender:&pofcria efeurida-

de ornadacom alguas flores de palauras,^cquiriram

tas com^efíagenMirmitacredito sp0o queouuejitè^ramui-

ta dificuldadeem fazer que ainda osrioffos lapões as entea-

deífem êc fotfcbeffem refetar. (Jfe daqui por dian te,.com a^|*



delias. Porque dandofe eítcs annos cuidado de as efladar dè
-propoh*to,adousdos nofios Theologos em companhia de
outros dous irmãos lapões, fe deram tal diligencia, que de to-
do vieram a penetrar as falfidades delias, Sc cem o fio da ver-
*tade defcobrir o caminho pêra fe poderem defembaraçar as

almas de feu mifcrauel labarintho, que fe efpera fera obra de
mui grande momento peraaconuerfam. He cftc feminario
de grande vtihdade peraeíta chriftandadc , porque alem do
eítudo das letras que nelle feexercitajdaqui também faem os
xnuíicos, que feruem nos offícios diuínos, daqui os catichuif.
tas que catechifam os gentios , & ajudaõ a comierfam : daqui
os que Deos chama pêra a perfeiçam Sc exceliencia da vida
religiofaidaqui finalmente os que com exemplo de vida,dou-
trina de paíaura, & com os fanc*tos facramentos haõ de apaf*
centar citas oueíhas, de que depois haõ de fer curas <5c paft o-
*es. Acontecco a hum deites meninos que aqui fe criam

* que
vindoo bufear feu pai,que moraua no réyno de Chicungò em
terra de gentios, dizendo quceíleo criaria em ma caía por
fer ainda pequeno,& depois o ofereceria a igreja no mefmo
dia em que lho deraõ„ a começou o perfuadir inítantemente,
que deixaíTe a Fè, & fe fizeílè gentio. Mas o bom menino

,

parte por cftar ja b?m fundado na Fè, parte por os boas con*
íelhos que feu confefsor lhe dera ao tempo da partida, reíiílio

conírantemefitèjdizendoaopai
, que antes fe deixaria cortar

«d cabeça que deixar de fer Chrtfbõ
y
Sc que fe af i o queria

,

que logo lha ofíetecia pêra lha cortar. Difsiroulou o pay por
«ntarn , parécendoihe > que como fe vhTe fò com elle em fua

terra , alcançaria facilmente o que defejaua: Sc afsi aua?do
faiam pelo caminho

J como dçpois de chegados 3 Chicungò,
o tornou a tentar muitas vezes, mas fempre achou no me-
nino a mefrna confrancb ôc fortaleza, ate que indo hum nof-
ío irmaÔ âquelle rerno,6c tendo noticia da continua guerra

,

-que auri entre aquclle mao pay Sc tamf bom filho , teue inod3
pêra auer o menino crrffeu poder , 6c o tornou a trazer a ?{*-

ÉliiAâriô duo de gloriofas viftoriss •>- onde fay>>reeebido*le
'

'

:

feu»



a0 io

Uns tcmpanKelro^omíBuita
ftfta: * agorav*e entre ^

lesmuyto alegre.
"

, /
A^"eceísídadc*gèraes<!a fome, que fepadeaampor ra-

zamda cfterilidadejefoccrreo deita cafade Anma com tam

copiafasefmo!*s,que com nas term dos gentios morrer muy

ta o-eete a putafame , na? dos Chriíbos fe achou que foram

muito poucos os que morreram >
porque em todas as cafas &

refidencias da Companhia queha.neíte eítado,íe repartio

erande copia darroz ,tr^o, &ceuada, dando também pêra

fíloArimandono aos padres duzentos fardos de arroz. E ca

acodircada dia grande numero de pobres a noflas cafas , ne-

nhum fe tornauafem remédio. _
O mefmo fefez nas ilhas de Amàcuçâjque eftam vezinhas

a efte eftado de Arima, Sc nam diflâò dclle mais que por hum

pequeno braço de mar que as diuide 5onde a pobreza foi ma-

yor , ôccom o que os nofsos aly rezeram , em acudir a eflas

neceísi Jades , de tal maneira fe edificaram & moucram ate as

mefmos fenhores gentios,que alem da beneuolencia grande^

& conceito com que ficaram dos padres^mpreftàram boaco

pia de arroz para que íe repârtifse pplas aldeãs, & nam mor*

reffem tantos como morriam. Neftas ilhas que km fogeitas

a Ximondono, pofto que íeus gouernadores geralmente pro^

cedem bem com os padtes>g«ardando as condições com que

o padre Vifitador aceitou Sc coníentio que fofíem a ellas, ec*-

roo acima fica dito,efte anno em particular , fazendofe de m>4

uo húa fortaleza em Xtqui» &mandandolhe mudar peraeila

húapoucaçarn que eftaua em outro lugar apartado ,auend0

de mudar também o padre filas cafas > eíles lhe deram muy
bom fitio , & o ajudaram aleuantar^ua igreja Vcom andarem

occupadps na obra de ma fortaleza* Depois de acabadas as oy

|>ras ,veu» o gouernador de cc&vs as il has , c|ite hè hum fo bri-

nho de Ximondono v a noíTa cafa com nroy.to.s- de íeus prin/-

ripais aviíitaropadre, & ver a çàfiu

Ficarão todos muy íatis£Htos,& procedendo daEemdrãee

tom taatafamiíúridadê &rcfpcico
è
como feforáo Chriítaos:

&coa«



Tapam
^conforme iè muito que moílrãò àgradttemlhesar c©uíai
do C^fatfcHko,& de noífa fanta lei, por ventara que ja ofa4
tão algos, fenâo fora otemor quetem de defagradarem com,
aíIoXimodonofeufeníior. Com tudo como «cilas ilhas ha
inuytos gentios não deixarão muytos Chriírãos de fertenta*
*los para deixarem a fec, ou comerem caT neno tépo daqua*
*"ow»a que reíiftirao com muito valor ate hjus meninos que
cftauâo em reféns na fortaleza óNe Caratcu,ondercíid?Xim5«
dono,os quais não «fomentecarne-mas nem ainda arroz quife-
rãocomer, por fercozidocm huapanèlla, onde primeiro fc
cozefacarnevOutromemnoChriíiãoeítádo cantando- opa
ter nofter, foi ouuido dum Bonzo que eflaua cm fua cafa/o
qual não fe pode ter que não faifle fora ao reprender, manda-
dolhc que não can taífe talcoufa, mas o menino não fazenda
calo delle profeguiocom ftía dluina cantiga. Agaíloufle o B$
zo grandemente^ começou a o ameaçar,© menino còm cu>-
do não ceflauã: antes quanto maii o Bonzo fc agafhua,& grí
taua cora cólera, tanto mais alto o menino cantaua, o que ve-
do o Bonzo tomou por feu partido recolherfe. Faltando em
certames 4o annoachuuáneceíiaría nuadeftas -Ilhas fizera
»5 gentios muitas deprccaçõis, Sc cerimonias, pedindo a feus
Fotoquesthes delTem agoa. E vendo q cm tudo iíTo não cho-
«ia,jmaginarão queacaufacra, porque os Chríftãos não fa-
z^aõ as mefmas cerimonias aos ídolos. Mandoulhe por rres
lrezes,&com ameaças o gentio que gouernatia a terra, que as
fizcílem, nao fe deraô os Chriírãos por achados de feu man-
dado. Porem vendo elie que os principais lhe não obedeciam
mandou aos pefeadores q fofTem acertomote, afazerbailos,
&: danças aos Fotoques. RefpÓderaÒ elíes q danças, cVbailos
«m, masnaô no mõteâ honrra dos Fotoques, fenaô^a igreja
« hórra de Deos víuo q podia mandar aos ceos q choiieffero*
vieraoi igreja pediragoa

} Sc acabada fua feita tornando para
caía foi tanta a chuua que fe recolheram tudõs bc molhados,

C AP.



CAPITVLO yit

zt

f *Da (hriftanâads âos Reyrtos de Pingo,

^^ungo9 (^daperfeguiçaoq contra

elles aleuantou Cm^uiedo^o.

NESTES dousReynos, no dcBunço os annos

paíTados em vida dei Rey Fiãciíco^io de Ftogo

atè a morte de Dom AgoíHnho ,
qirc foi no anno

de (eis centos, floreceotmi) to a Chrirfandade. Po

tem depois da morte deites doas fenhores que erão coreoco*

lunas delia, derramaftdoíTe por <u\ierías partes dVlapamfeuS

principais fidalgos, que eõ feu fauor, ót afiítencia fazião mu/
to, fe demenuio grandemente o numero dos Chriflâos , nem

viuem ao prefente com aquella liberdade, que antes viuiam,

carecendo também da comunicação, íScprefença <ios padres

& tendo em íeu lugar agora mu/tos Bonzos, q procurão de

os peruerteír, Sc fenhores gentios, que não coníentem padres

cm uias terras, mas pelío contrario os perfeguem, como fe vc

ra no q paliou efte anno nelles dous Reynos, onde a Chriftã

ciade que nelles eíta, foi cruelmente retidas Sc perfeguida.De

pois da guerra paíHda que ouue, auera dous annos, entre os

Oouer.iadores q deixou Taico,&D *ifuíamaqagoraReyna 9

na qual fbiprefo.ôc morto Dom A^uftinho,ficou cenia par-

te do Reyno de Fingo, que el!e tinha, hum Teu capitalimigo

por nome Canzuiedono, o qual pollo que ao principio para

íe afegurat no Reyno recebeo com moflras de beneuolencii

aos principais capitã es,& fiJalgos que ficarão de Dom Agof-

tinhò: c^m tu^<> dát ! Í a hú anno defeubrindo o ódio q a elles,

Sc a 11 jíTi lantaíè tinha em feu peito , oS atribulou , & perfl -

guio cruelmente. E como fínogentio que he, fe fez pouco ha

cabeça de húi feita dos gentios chamados Foqueixos.

Primeiramente mandou eíte tirar o a todos os principais

F fidalgos
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fidalgos & capitã^ que iminediatamenteõ feruíam (porque
do pouo nam íe carou) fe arsiaaíTem em hum papel como dei
Xauam de fer ChriíUos,& que nunqua mais o tornarLõ a fer:
quando não,que deixatTem fua renda, antes que emforma fa-
hiíTe efíe mandato eítauatn ja osChriítaõs fobre auifo,porq
algús dias dantes tinha elle dito em d»uerfas praticas muytas
coufas contra noíía Tanta ley, Sc que auia de fazer tornar atras
a todos os ChriftãoSjOU os auia de matar. E afsi fe hiaõ ja apa-
relhando pêra o combate , concertandofe entre fí , & prome-
tendo, de antes morreré como bõs Sc verdadeiros Chriftãos

'

que tornarem atras,o que por carta fignificàram ao padre Vi«
fitador,que ác(dc Arimaonde eftaua naqueile tempo, os maa
dâra viíitar por hum dogico fem faber o que paíTaua. Oauin*
do pois os Chriftaõs o que Canzuie mandaua , únúã que por
hQa parte viaô,que por fer eJle naturalmente home taõ cruel,
que por ha maõ,& por íeues culpas mataua a muitos* alê das
palaurasque fabiam diíTera contra- etles, & mà vontade õ lhes
moíTr3ua >& por outra,que nam fomente perigaram fuás fa-
zendas Sc vidas, n*as também fuás molheres 5c fi!bos

$por fer
coftuaie v/íiueríal de Iapãq matarem juntamente os filhos Sc
molheres daquelles que juftiçam poralgúaculpatcom tudo*
tomo valeroíos foi da dos de Chrííto, não temendo perdas de
rendas,nem de viâas.hemée molheres & filhos, refponderaõ,
que por nenhu cafo auiam de afsinar tal eferitura, nem deixar
de fer Chrií)aos,ainda que lhes euftaíTe a vida. DeraÔ efías no
uas a Canzuie,aJterouíe rnuito,& íe ouue por injuriado de lhe
nam quererem os Chriíhõs obedecer,, prometeo , que elle fe
vingaria daquella injuria, Sc não cora efpada,. Sc cruz, como o
elies deíejauam, mas com outra pena maior,que era-matalos a
pura fome. Vendo os gouernadores gentios de Canzuie

, que
eramosquedénunciauamaosChrifhõsteíte feu mandato, a
refoluçam que elle tomaua,<5cquam poíro efíaua em fazer toi
r»ar a eras os Chriftaõs, mouidos convfafa piedadc,por ferem
muitos de lies feus amigos, Sc homes de valor Sc prudência, Sz
conhecidos por taes,

í
lhe'Sperfu*diarD,^u.e»o menos no exte-

lior



rlofmofíráífem q lhe obedeciam,* pofefTem feus <&f&f

f

queile papel,ainda q tio interior não deixaue de fer CnnttaoS

porq entendião q elie cÔ ifto fe contéraria. Rogâdolhes q nao

quifeíTern perder fuás rendas,& vidas,& fazer juntamente tan

to mal a fuás mo!heres,fiIhos,& parentes,que com femelhan-

te refoluçam ficauam em euidente perigo. Foi efte cóbate tan

to mais poderofo que as ameaças de Canzuie,quanto mais eii

cubertò vinha cõm capa de piedade > & aísi derrubou a algus,

que por ventura teueram p3ra fi ,
que baftaua conferusrem a

Fe no coraçara,poíto que a negaflem com p beca , & afsinafr

íemaqueUa ímpia efcritura,como Canzuie lhes mandaua.Ef-

tes nam foram muitos, porque alem de nam fe fazer efta for-

ça,maisqueàqueUesqueferuiam immechtarnenteao tyran*

no,&nãoafuasraolherves nem filhos , nem criados , que to-

dos também eram Clmílaõs,mukos emfim, ioda que não te-

ueram a deuida conftanciâ, com tudo formalmente nam xoa-

fentiram nem poferam feus nomes ,'antes com efeufas diíata*

ram por algum tempo > oafsinar aeferiptura & obedecer ao

mandado de Canzuie. Outros nam afsinaraõ por fua própria

rnaô,mas deixarão aos gouernadores ^uefizcíTem o que lhes

bempareceiTe:&afsifezeram muitos finaesfalfos que apre-

íèntaraõafeafenhor.Outros finalmente vencidos do amor

natural de fuás molheres 6c filhos, cuja morte fentiaõ mais

que a fua própria poferam feus nomes no papel ;
prefumindo

da mifericordia de Deos,que pois faziam aquillo por forçà,&

a troco de não perderem fuás rendas , vi Jas , molheres, óc fi*

IhoSjDcos facilmente lhes perdoaria.PGrem outros como cf~

forçados caua leiros de Chriíro , fem quererem ouuír os con-

felhos dos gouernadores , refponderáo fempre refolutamen-

te,que apres perderiaõ as fazendas & vidas,que a Fè que pro-

feíTauam,& com grande feruor & defejo ( conhecendo a fo-

berba & ma condiçam daquelle tyranno ) efpersuam cada dia

pelo raartyrio , aparelhandofe todos pêra elie com liçam

de liuros fan&os,& pra&icas efpirituaes ,
que antre fi ti*

nham.Sentio tanto Canzuie efta refbluçaõ&cónftanciajque

F 2 mandou



Tapam*
mandou logopera fe vingai dclles , & ver fe os podia docrir"pregoar publKamente.que nenhum dosChriftaos fe fahiíle*de leu reyno:& pêra os-ter mais feguros.lhe mandou tomar atodos reféns a hús os filhos,a outros os parentes, & a alaús asSr

r,
m
°i

here$
-
DeP^ dift»>fc« iuasríndas i lheUnha dado.Sc ate as próprias cafas em que moeauam, & quecUes com muito cufro feu tinham feito.Mandou mais,que r.io

rnemíhr
Pre?fe °U***«»*• -mosreeo.hEa

pra^eo^ H
efl

í
"uf» ,S«*«>n.er,»e,a Ihescom-

praíie o que etlcs qutfcíTem uender: juntamente osobnVou .

ti t,l
T^ °S fT° S

?
Ue a^UeIIe anno tinha«» recolhido,&

te"m« ^flheSU0h
J
a ™P"»^ ««extraordinária,

cZui
It,as

,

ne™ C°m
.

tudo «Ao os verdadeiros foldados d«C Imito peideraco aoHDoantet riodofc de tudb,em lugar daí

palhaondefe recolheram com fuás. molheres & filhos :*>*<,Sambem daxaramas armas.ôt defpediraõ &Uscria<los
) di2en.

ESZZSat*F Canzuieos ««ía«^ff« «atariam tinhampara que íe defender.porque queriam morrermartyres.

& „ ní/

v

P
r°

°j'
m
«f

attani«

B

ifPo qne eftaua.m Arima j& o padre Vifitador, & Vice Prouinciat de os mandar vifitar
« ammar.huas vezes pot cartas, outras por algum dooico do
femuiario,ou peflbaalgúa de cafa,& ultimamente por hú pa-dre, o qualem nome de irmão foi mandado com recado dos
lupertoresa biis dos ptincipaesgpuernadores de Canzuie.pa«o que omtentafecreto foy pêra confofcr.confeflar, & facra
mentareflesbosChrifl3os,osquaescom íua chegada a Fín.
goleconfolaram & animaram tanto,.queemdiuería S cartas n
tlcreueram ao Bifpo 4 & aosíuperiores náoacabauaÔ de lnÍdar asgraças por talíocorte & 6uor> em tempo derçnta trivbulacam,& para que fe veia parte ditto.poremos.aqui h úa dei
ras íomente de bum muidetoto & antiga Cbrifláo, chamada
I_abngldoBaIo»ge ,que cíaeuendo ao padre Prouincial dis

Coma «iodado padre £iià Xapamme CQaMcimuito.peit

veia
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Yeío a bom tempo a nos animar & esforçar pifa o ttartyrio.

Alem diííb,cotti fua vinda todos os Chriítãos ficaram mui t5

folados & cobraram forças cfpirituaespcfaalcáTiçarcm a fal-

fiacam de fuás almas»* pofto que outras vezes orando cà vi-

nha alouro padre tinha medo >& duuidaua fe poderia deterfe

com noíoutros por efpaço fe quer de hum dia
, por caufa dm

gcntios:agora eftando ca ha ja dias,& fabendoo os deita terra

não feouue peias ruas o efirondo & reboliço que outras ve-

zes fe cofiumaua ouuir,por tanto defejaua cu agora que o pa-

dre fe dctcueíTe entre nos outros muito tempo, por me pare-

cer,quc não tardará muito o defejado martyrio, Atèquilcrge.1

E ifto mefmoefcreuerão outros Chriítãos,porquena realida-

de,foy de grande prcueito a ida deftc padre a Fingo,pois,ain.

da que os Chriftãos,que não fe moftràram couardes efhuam

animados pêra o martyrio , & com delejo & prepofíto firme

de íofrer todo género de tormcntos,antes que tornar atras,&

os que foram fracos eflauamja contundidos & enuergonha-

dos ào que tinham feitorcom tudo com a ida do padre efles fi-

caram mais ccntdes 5
& c°ro maior fentimento de íeu pecca-

do,pedindo por cartas,& por vezes perdarn deííes^óV a peni-

tencia que © Bifpolhequiíeffe dar,& os que hão obedecerão

aCanzuic cobrarão maior fortaleza ócanimo.PodefeeÉtepa

dre encobrir de modo * que não fc ffe conhecidooW gentios >

que traziam graade vigia,& mui rigurofafobreos;Chriftãos>

por íerelle lapão de naçam^ ir veftidcr de feurtraio,oquala»

inda que o poderá também fazer algumEuropeo^nampode-

ra deixar de íer conhecido: A determirraçam & animo queef»

tesvalerofosfoIdadosdeGhriílo tinham pêra sreceberê mar-

tyrio,^ fofrecem todosostormétos que lhe deflem pola fè»

declararam elles mefmos^émmuftascartasvque-mciuelk tem-

jpo efcreuerã em repofta das do Bifpo & íuperiores,da$ quaes

poremos aquialgúas ,5c a pumeiraXeri dehum Chriftáo mui
princit^^cbamadoNaitofindsbno Camiloao ^qm os armo*

pagados, antes.de Nobuuanga foi isshordeh umrey mo^St de
pok€mbai^a<brded©iijAgoÍinhoa.elRejr da>China &oade
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efieuealgúfannos notempo; da guerra do Coray. &*a»orar íld.a no Reyno^dc Fingo muy eílimado ifA?<SZ

anf-líh

r

5
êUÍç5° V3y Cada dia e*«*fcimcnto,& os que eftáoaparelhados para morrer por amor de noíTo fenhm Hl ( -

porcos antes grande nuníero, tenho par, mim que eft prefiguiçao fenao acabara tão depreíTa porque parece que afsfa Ir

tigos O qual fe afsi for muraremos em algúa coufa a vida dos

íeço TpZTío*- qr
rarfrão p° ,a fte - A° íSS

£7? ? « eneomende a Deos em fuás orações! & fan-tos facnficos para perfeuerar nefte defejo atê a morte ouemfiuueradeimaoinarónefteRpvn^j.T - ?
,no™e>quem

,,,.„ <r j ° l
ne
,
,tc «eyno de lapão auia de auer mar-mm*$* «artyno fe-amatlecomeçwpor noa outro""»«.feraue.» peccadores, quando algúasS cuido nifto, nãolie iem lagrimas de alegria. ' °

n,Hnn
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Í
f
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hT íeU fi,ho d^'™hor chamado Vmi-
do R evn d p

f°"aIeZ
,

a
°-
ade 6flaua P°r "Pit5 <> "os c ófins

testrM f /'^ ' 3 a 'gGs Chriftaoa, que fe moftrauão for

ta manS T f
Umam

J
oto

'ond« refidia,Ca„zuie & diz dei-ta maneira. Ten h o fabido, que por caufa do rigurofo manda-

dos*§£l -
'& P° l3 Pr£f5Su ''Çao contfa os Ghriftãos,

algus delles tornarão a trás , coufa que% para mio, de eran-.de pena, mas por Outra parte, me«afofo muito com as boas

Sfiíaw" 7""* Chn'" aOS h°nrrad0S
>^ fííi °&mes & int«ro» na fee, aos quaes tenho grande enueja , & fe,o,u e„, de fer martvrizados defejo de«*c meter com elles,ty&H.ooenditwftnguf

, que derramarem, feda fer cu tam-Vm martyr juntamínte com elfo.Pelo que roeo aV V.mm:ne alcancem ,fto de noífo fenhor em fuás orações. Aleireímemuyto de ouu.r que VV.mm, tinháo ja deixado íuas clfas,*
fazendas entregando tudo aos miniílros do Tono, dizé V V.MM. que per íerê tíbios não merecem de Deos a coroa deMartvno, cu tarabeni fendo hú grande peccador çntendo de

mim
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cfcoiheo Deos para ifl^ & aísi confio em fua diurna graen^q

leremos íiiart vres.Eftou eípantado de ver afraqueza de a!Sus

que tanto caio fazem dafazenda,* tanto amor tem a íuas uio

lheres & filhos, q por amor dellesdei>cão afee. Nao íaõ taes

dbomes para íer martyreá Sendo as riquezas, & bestêporaes,

rnolheres;6c filhos, empedimento para a faluaçao
3
6c que tar-

de ou cedo não podemos deixar de nos apartar delles, soman-

do a^ora tudo Canzuie ,te bem fe confidera, he fazemos boa

obra^ pois nos toma o que nos empedra a estrada no paraizo;

Sc paseceme, que os Chriftáos, q deixão as coufas deite murf

do, que logo fe acabam por alcançarem às que fempre durão,

famhúsprudennsladrõis^oisfabemfurtaroceo. Eu antes

dadora muitas vezes procurei de o arebatar por via de confií-

fôfs cx oraçôls, mas nunqua pude. Ao prefente que fe offere-

ce efta ocafiaõ de mastyrio.cjue he caminho bretíé, dou fiíuy-

tas traças a noííb fenbor, 6c determino aproueitarme delia,&
furtar o ceo fe puder, E pofto que voíFas Mercês não tenham

necefsidade de meusconfeíhos, com tudo lhes rogo procure

deita vez arebatar o paraífo , & eftem nifto refolutos lembfâ

doíTe,dò que acerca deite poiito,ter0osja muitas vezes^ráti-

cado, 6c que erre ne o tempo, em que Deos ms qtaerpronary

& purificar. O.bó ferreiro cuftuma psouar & alimpar o ferro

dentro no foco, onde o que he roim fg" desfaz, 6c concerte em
borra: mas o bom , ainda que fique t>oiico r fica mais fino, &
delle fe fazem peças mui finas. Afsi Deos noíío fenhor com o

fogo deita perfeguiçáõ quer prouar os> Chriftáos, 6c os que

depois delia ficarem em pee, he íii>aF, que faõ finos, & ver-

dadeiros, 6c que detremina de fazer delles híta obra acatxida,'

6c prefeita ,
que he fazelos martyres, coufa pára fcâs* de

muytaconíblação. Eu ategora pofa graça de noífo Senho jf

eítou mui inteiro fem íentir em-mint fraqikza algua acerca dá

Fè.Poí>o que nãofaltão aqui Demónios> que com. todas foas

forças procurão derrubarme, Poeninae algús diantie os beãt

defte mundo > 6c a amor ^ufe dçuo ter a meãs filhos, màs
como



como Deos me fez merçe de me abrir o* olho», & dar lum*para ver o q conuern a minha íaluação
, não tem eíles hSentrada com.go, o que todo atribui á diuina ™,Te,£,Íã bJ

< eo q aguerra q„e q„, tenho cõ eftes vifiuei, DemoSs heI.U.S forte q a que voffas mercês la tem, poro eu nefta fortaFeza citou fo, <em ter quem me ajude,& a eLíelh"
, pois tód «os que eítao com.go ílõ como traidores, que defe ão & nÍe-tendem fazerme ca r.& deixar a a r. .1.. „ c j P

a renda o.ie ,«.„!,„£.-?, I

paM <>,!e ficando e« «"»
Í-Z n a ir ° ClIeS tambcm ofendidos, & empar,dos Donde voff, mercês poderão conjeiturar qual citouAlas(como,ad,(re>cõagra

ÇâdeDeo S |hedcu tais reporta

Mní N
a-°
"a

entMda COm^°' * fii° como vencedora £
f«Í ? T qUCpedÍr

a

V0Ílas m««*. P Ç*õ a ncfTbfcohor me de conftant.a,<Sc firmeza atè chega^o^raiío Ê«ao «adem, que o que tenho dito, he foberba,* p&untuôuconfiança que tenha em minhas forças, pois não& ais": n
*

entendo que tudo he graça de noffo íenLr, & mercê d Pt.cular, queme fas, porque em tal guerra con,ocrta,r,ão pfdí

Outra carta eícreueoeí}r mefnlf,fida|,OJ<j ,r€V.p

C.umamotochcas de muytos cõfelhos efpi, ituuis, de que não

raoler, ficando confolados, & confirmados m.,is na fe. Eupolia graça de noíTofenhor eftou mui firme oelia, & tenho

cas, mo her, & falho, £ eíh bom defejo, & determinação eu
tendoclaramenteferdadiuadencíTo íenhor, & c„e nãohecoufamnha. Quem poderá padre meu explicar cõ palaura,,
fKffi

i

imag.nar com o peníamento a infinita bondade** mifel
ncordia de DeovVerdadtnamente confiderando nas nque

.

? * d< fies immenfua thefouros não poíío reter as lagrimas.vé
do, que Decs, por fua miferícordia nos quis eleolher a nos outt« mifcraujj pecadores para feuferuico.Eu indigno peca-'

der
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dor nunqua cuidei que podia ir direito ao paraifo doutra ma -

neira íenã por via de martírio: por iíTo agora dou mil graça? a

noíTo fenhor, porqueconfio que ei de fer do numero dos mar

tyres, que he a maior mercê queeu delle podia receber* No
bautifmo me deu grande graça Sc me liurou do catiueiro do

Demomoj tomandome para íemo feu>& fòeíte era para mim
Jium ineítimaue! beneficío.D^pois me foi acrefcentandoefta

graçapor meio de conáíTóis^ cõunhõis do Sãtifsimo Sacra*

ítiento,pelo qual minha continua meditaçatn he, como lhe ei

de agradecer tam grandes benefícios. Agora peço a verta Pa^

^eríniáade m^ecHÍiae comame.põdereiapart&arpara efte té>

podoimartirio. E jaqu? homem núVvès íe ha deapartarde

molher, 6c filho >,& deixar quanto tem neíte mundo foceder

ifto por via de martírio, acho que he hna mercê tam grande;

que eu a não fei emearecer nem conhecer. Pareceme a mim
nefta parte, queíou íemelhanteaobo^rp Jadraõ, que com dar

%

Sc fazer tao pouco garinoú os béséternoi. Os g€tios,íc algús

Chriftãos de pouco animo me Jafíimiò cada dia, & por hm
parte me daÕ mãos confelhos, para que deixe a íantafee: por

outra, fam tantas as paíauras" qúè Te ouuem neRa cidade em
defprezo dos Chtiftâb^cj ^epatecrí^e^^ÇsJ^Qniiês peio

res que Demónios, pois dizem em publico mil blasfémias.

Dõde poderá cumKituVar votía PátèrniáadeVperigoem que

citou mçúáoy & quam grandes ferao as defcõfolacõís de meu
ooração. Por tantolhe peço hffmílmenté me emcomep^lea

Deos.em feiíSííantos^crifiGÍbs^ íOraçoís? C|U©tidiân3stó|ra

poder períeuerar atè morte. Ifto tf Condem nt fia carta^fíxfaa

decima deíteyalerofo capitão, q tantomais he para eílimar,

pois he de hum foldado, mancebo , nobre, Sc riquo, Sc com
ruolFia* èc fi Mi òg. bod is •

•

<i O: grâívdezelèíq oé-miniflro-s de Càí1^tiÍetin^o,emper^

fuadir aos Chriftã*3$*tj ffe âlinaCern *rò papely;& obedeçeíltm-

a fèu feTihory& a eonítanria^ofnque clies Kfiftirão>efcreueo

ao.p-atlre ¥iíitadoí rafcnjidonolbrge, em ontra carta aquai

àíz rfúvhc& JQlu^m$^i^^c^ík'M\ ftemes^aia fervem
lo G cada
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cada dia quinze ou vinte gentios,por diuerfas vezes^a pérfua-
dirlhes que tomem atrasrora por temores &3meaças:,ora par
branduras & promeflas, & ifto com todo c artifício de pa ?3.
uras, que fabem & podem inuentar. Mas como todos eítes
Chriítaõstem ja fuás ridas offerecidas a Deos com determi
naçam refoluta de paliarem por quaesquer sjeneros de trome
tos que lhe derem,& de verem fe for necefTario à fuás molhc-
res & filhos paíTar o mefmo, ncnhúa coufa podem os gentios
alcançar delles:quífera aqui efereucr o que cada hú deites vale
rofos foldados reípondc>quando he perguntado ou imporm-
nado de taes homês, Sc a conflancia 5c valor que cm femelhan
tes combates moírraó.Mas porque tfto feria couía infinita o
deixo de efereuer nefta,& também porque entendo que voí^
ia 1 aternidade vira depois a íàber tudo em particular.

CAPITVLO VIIL

fam, (5
}

arrependimeto&%

redução

dos que enfraqueceram.

Inda que Iafinpdono Iorge nám efereueo em parti-
cular as repoftas que os Chriftaõs dauam aos gétios
cm teftimunho da eonftancia & animo , que fempre
moítràram nas coufas da Fè,por fer coufa infinita co

mo elle diziaiapontarernos com tudo aguas das muitas q de-
pois fe foubcram.Primeiramente falando em geral daqueFIes;
que como verdadeiros Chriftaõs fe moílràraõ Beis a Chrrfto;
foram muito poucos ou quafi nenhús^ue nam foííem forte-
mente tentados ou por (eus amigos gentios , ou pelos roinif-
tros de Canzukdono,alem das violências & tyrannias, que o
mcfmo Cauzuic lhes f azia

?
cjuç baíhuam pêra derribar , ainda

oi
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os muitb fortes & conftantes.He verdade , que nem Canzuie

lhes mandaua tomar noua feita,nem fazer afto algum de ido-

Iatria,nemicus miniftros os perfuadiam a iíTb,mas toda a guer

ra era em gèral,que deixaffem de íer Chriftãos , & que diflb

dcfíem hú papel afsinado de fua raaõ, & por não confentirerti

nefte ponto, padecerão o que temos dito, & fezerão coufas

muy heróicas.

A hú CnriftaÕ honrado deixauão os deCanzuie fem o obri

garem apòrfeufinal, & permitindolhe quefiçafTe Chrittaõ:

mas ellc porque não cuidaíle Canzuie,que dalgúa maneira cõ

fentia em feu mandato >
& que era do numero dos couardes,dc

fua própria vontade engeitou a renda que lhe ofTereciaõ, efeo

ihendo antes ficar pobre, & em perigo de vida, que rico com

infâmia de couardia,& ChriítaÕ pouco fiel.Mas Deos lhe pa-

gou mui bem efle teflimunho de fua fideiidade,porque daly a

pouco lhe fobreueio húa enfirmidade,da qual morreo cm bre,

ue com grande alegria & confolaçam de fua alma, & finais de

fer hum dos cfcolhidos.Trouxcraõlhe logo feu corpo a Ari-

ma.como clle o pedio,pera fer enterrado entre Chriftaõs, ort

de lhe foi feito hum folennc enterramento acompanhando©

grande parte da nobreza de Arima.
' Hum Chriftão por nome íoachim,vendo que os miniftros

de Canzuie tinhaô feito em feu nome hú finai faHo,pedio pe-

na & tinta para o rifear,& não lha querendo dar, molhou difsi

'jmuladamentc a ponta do dedo na tinta,& pedindo o papel,co

mo para ver fe eftaua bem eícrito , o apagou. E ameaçando©

por iito os miniftros por três vezes fe oflfereceo a fi , & a fua

molher & filhos pêra o marty rio.PaíTada ja a fúria da perfigui

çam,na qual efperaua elle,que ncíToSenhcr lhe fezcíleroercc

de o por no numero dos martyres,vêdo q não fe determinaua

Canzuie de matar os Chriftaõs,fugio fecretamête cõ fua mo-
lher ckfilhos,deixâdo toda fua fazêda.Efte mefmo no princi-

pio da perfiguieaÕ juntamente cõ outro feu cõpanheiro, coníi

derãdo as importunações de feus amigos,& dos gouernadores

de Cãzuie,&quã grade força lhes fazião pêra feliurarêdclles

G 2 feme-



k meteram numa camab muy Um cèVirada.& efcoiídícb fcm
quererem dar a nenhum delles entrada*.

Outro pornome Tiroyemon com grande fortaleza &aní-
mo,emprefença <Sc diante dos, olhosdos gôttcdadores , oafik
gou hum final FaIfo;;que em feu^n ornetinham feito. NâVme.
nos valerofo fe moftrou outro homem principal, oqual me*
tendolhe na maõ húa fedula firmada por Canzuie , em que o
íjfcba fenhor de mui boa:renda y& dizendolhe os gouernado-
res que fe ficafte com e]la>porque o mandato de Canzuie,não
íalaua fenâo com os que pQíTuyam renda pfoprra,e!íe porem,
por lhe parecer que o refplandor de íua Fè ficauacom iftoalt
gum tanto eícurecido & duuidofo,ccque fe podia cuidar dei-
ie,que confentia com Ganzuie^nem a fedula nem a renda quis
aceitar, antes logo fe offereceo por eíla caufa a k ao cárcere,.
Entre todos fe efmerou muito hum moço de pouca idade cha
mado Iazaymon , ©qual tendo quatro mil fardos de arroz de
rendai íabendo,quefe os deixaua em nenhúa parte acharia
cutro tarito^afsi porque em lapam de ordinário nam fe da rcr*
da fenao aos que podem pelejar tia guerr^q^e fua Ixlàdç aju-
da nam fofria,como também porque elle os tinha por rezam
de feu pai,que fora hum bom fidalgo & foldado , cõ tudo por
'liam por íeufinal , osdeixou todos com grande facilidade &
alegria. E pedkidolhe que deite em feu lugar alguém por re-
;fens,corao dau?.5oscutros

5 elíe mefmo Ce foi ofTerecer, dizert
ido quedam tinha outro a quem dar fenam a fi. E dizendolhe
-os gouernadores^que viu^íTe embora defeanfado com fua ren-
da & obedeccfTe a feu íenhor^porque nam conuinha a hú me-
nino tratar com tafito rigor da faluaçam $ refpondeoelle , que
ainda que menibo,tam grande era fua alma como a dos gran-
rdes^ que eliea nam, querú perder, nem irfe ao infernopor
quanta renda lhe dcíTem.

Nam fomente fevio eííe esforço^ dctermrnaçam nos lio;»

mês»mas também nas molheres
, poíro que a Jey de Canzuie

as oa.m cornpr.end-íaHúà de 1 Ias vendo que tomauap por força
a maõ de feu-filho, para ofazerem eícreuer feu fina] , acodío

coma
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corno froaleoa a impedirá estila Vioktícis.Otnra tôndoife to.

mado hum filho por rcCen^Terobrandolbe a ic cerrerêièsútxò

que eftaua em caíaalhea,& os trabalhos & roblefrias cue pa-

decia,(porque,de ptopçíiro tra.tauamos gcntios.mal & afperâ

mente aos queji&auamim reféns,para rom ifít>,dobr ar & ren-

der os que ostinham dado))he vinha ícrupeío deter cempai-

xam do que fofria, feu fiihè poiso padece por Chrifto. Ou-
tras muitas tinham ja aparelhados veítidos nouofr para íí ôc

para (eus filhos, paraíe veítiremídeíeíla iro dia db; inartyriov

Outra&fcUas mefmas animauama íeus maridos parai -márty-r

rio..
- f uaíb m

Durou eílaperfegurçarn emTua fúria perto de féis mefès-f

nos quaes Canzuie atribulou os Chriftaõs quanta quis ôc po*.

de àquem de ofcntatart^ que fcere que nam fez^ pjòr arrecto
gq

fe nam tomaria bem f^mtJbante, crueldadeMQomç de MeaV
eo para ondeeftaua de eammhc s& onde muitos deites Chrif^

taãs principais eram conhecidos : peio que antes de fe partir

lhes deu lkença, que fe podeííem fahir embora de fèu reyno:o

que elle& muito eírimàra 6,parque com elta ficauamliures:pa4

:i$ em outms partes ppderemfvíuereomo Crmffeps, fentíndo

fomente o nam fe lhe efeituar o martírio que tanto defejai

©am.PartiraÕfe logo hus apes outros para diuerfas partes , <3t

&om numero dejles fefei a Nangazaqmionde forao prouidos

de ca fas , 8i aqomodado s p a ra fpo deÚm viw?>M re çeb kto&:<te

Bifpo,cx de todos ©jS da Çomp^bí^^ do^mab ÇMffãôjíjda

queJja cidade çon> rnofira detnuir^ arnor,& cpfq todo o gafa*

lhadbque mereciam tao valeroíbsToldados &&onftfTores:d&

Ghriílo,que também tinhaqpelejado } & que tantas injurias,

fomes & trabalhos mhzo padecido gor feu mWxgtnhap^
£ant©iW€?reçinaçr:tçK&Hçn*a^

dade de lapao^aqual onde quer que e íleuer nam femeRa cçoni

taõ iUuílre exemplo de prqftfFar noíía fancTa íey ^ainda que

Jeus-fenhores gentios o çptradjgam,& por iífo os perfjgaõ*&

as amraçem com aborte, como de poi^reçyio ttto^ynpamgu*

ehe^dequeabaíxoíiíaremos. ?;^q:Úuú
&ntre
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PfIciaram com grande animo fc efmeràram
tsdous fidalgos & capitães de que acima ja tratamos hfinji.dono Iorge,6c Naitofindano Cami Ioam, que foraõ como ca-
/becas & capitães dos demais, & que tomiram à fua conta con
folar* animar todos os outros, como faziam , vifitandoos 6c
tauorecendoos cm tudo quanto podiam,6t como a tais os buí
cauam também todos os outros Chriíraõs , dos quaes fempre
fuás pobres caías eram bem frequentadas. tiles ambos depois
queíe^ahiraõdoreyno de Fingo , loco Deos lhes deparou
Hiuibos partidos para poderem viuer,CK pofío que o de Ioam
fiamcftaiia ainda concluído Jorge ficaua jadepoíTc do feu.
Porque fabendo mui bem dom Protafio Arimandono quam
«cellente capitão eíle era, alem de fua graõ virtude 6c chrif-
tandade/folgou muito de os receber cmfeu feruico, 6c lhe deu
de renda três mi! fardos daroz,fem lhe por tantas obrigações,
quantas ordinariamente tem os que recebem rendas dos To-
nos óc o fez capitão da mais importante fortaleza de íeu cila
doA por onde os annos paíTados lhe entraram os imigos,por
íer fronteira de outros reynos.No dia que lha entregou o con
ttidoGaclIe,6caíuamolhcr, filha 6c neta com hum íoJemne
banquete.no qual lhe fez grandes honras diante de todos feus
fidalgos,6c depois lhe deu húa catana,ou eípada de preço,quc
no Meaco lhe dera hum gram íenhor, de dous Coílondes mui
ncos:6c o mefmo fez a molher de Arimandono àde Ior*e , ôc
a fua filha & neta.Mandoulhe dar também duzentos facos de
arroz,& dous ginetes dos feus para o caminho , 6c para a mo-
Iher 6c filhas três cadeiras de cari inho, 6cas embarcações ne*
ceílarias para íeu fato, 6c muita gente que o acompanhai atè
fua fortaleza,qué feraõ dez legoas de A rima, 6c mandou tam -

bem,que todos os lugares por onde paíTaflè, o íahiíTem a re-
ceber com feus prefentes conforme ao coílume da terra. Em •

fim Jhe fez tantas honras,que pafmou todo Arima,porque né
a feus próprios irmãos fez nurc i coufa femelhànte , inípiran-
doo Deos afsi

, pois tudo merecia quem por fua honra tanto
tinha padecido 6c perdido.

'" '
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Antes que de Fingo fe pandlèm eítes Chriftãos fabendo So

yemondono tio de Cainocami ftnhor do Rey no de ChicugeV

que tinham ja licewça para fe fairem das terras de Canzuge, vc

do anecefsidade, & pobreza cm que eftauão muitos, lhes mã
dou ro*ar, que a primeira faida q fizefTem íofle para fuás ter-

ras, que não eftauáo mui longe, porque alH deícani2riâo , &
efrariãoatè acharem renda em outra parte, & que para fuás

peííoas &fato lhe mãdaria gente 5c caualgaduras necciTarfas,

3c lhes mandou logo húa boaajuda de prata com offerecimen

to do mais que cuucíTem mifter,Arimandono também dantes

tinha feito o mefmo officio , mandandoos vifitar no tempo

cm qclles eftauão mui atribulados, & ajudandoos emalgúas

eoufas de que tinhão necefsidade. O mefmo fizerão também
os principais de Nangazaqui, Mas com tudo as principais ajti

das que tiuerâo quando fe virão oprimidos por não terem cõ

que pagar o que Canzuge lhes pedia, forão as que lhes derão

o Bifpo de lapão & fuperiores da Cõpanhia. A os quais clles

como a feus pais, c\ prelados com toda a confiança recorriam^

&eftaspaíTariáodeíeteçentos'cruzados, com quee!Ies,,<3é

os demais Chriítãos ficaram bem edificados & agradecidos.

Vendoos que na peleja íe moftraraÕ couarde$,que os que não
quiferaó aísinar como Canzuge mandáua faiam deFingò Vorri

tanta gloria: & que era breue tempo, auiam de acbar em ou-

tros Reynos de lapão mui bom remedioj como logo muytos
acharão , ficarão mui enuergonhados , ôc corridos da fraque-

za que por clles paíTara. E afsi efercueraô logo cartas ao Biípò

êc aos padres nas quais chorauaõ feu pecado, ôc pediaÕ a penl
tenciaqúe lhes quifeíTem dar compro tefto,que dafi por dian-

te em femelhantes combates naó cairiaõ noutra tal fraqueza.

Em Iateuxiro fortaleza das mais principais que tinha Agofti-

nho,fizeraõ também os Gouerna dores por mandado de Cant

auge o mefmo que em C,umaraotopara qur os Chriftâoi
1

afsinafTem no papel o que feu fenhor lhes mandaua.clc porque
os tomarão de improuifo& fobre falto, comfentiraô mur-
tas, crendo que era leuç culpa afsinàr no exterior aquclíe

PaPc,
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papel, contanto qUe no coração nâoouueíTe mudança. Porê
depois 4e o terem feito, k arependerão grandemente ôc pedi

-rão também por cartas perdão de feu pecado, ao Bifpo &' pa~
dres prometendo romper por todas as dificuldades^ fe foffe
nece-ÍTano fairemfe de fuás terras, deixarem quanto tinbão Ôc
Jogo vieraoalgus dos -que tinhão renda, a Arima onde os fat
periores eftauâç, com grande defejo defeconfefiarem, & re~
confiíiaremrom a igreja, tomaudo por interceíTor a Ariman-
dono.^oTem afsi eíres,, como o&de mais, que de Iateuxiro ef-
^euerâo pedindo perdão ôc penitencia, pofto que por húa

fúps-z f^zer pendência

:

Como todauia elles ficarão,com fuás
rendas,^ com nome de criados de Canzuie, não pareceoao
BifpoA:

padres que deuiáo tãm depreíTa fer admitidos d con-
frflaosrefponaedplhcs q era neceíTario, desfizeíTem primeiro
oejueítmhão malfeitoj ckmoftraremíe publicamente Chrif-
tãos diante de Canzuge/O que elles aceitarão, ôc por Ganzá
geeítaraindanacortedeMeacoo fizerão todos diante dos
Çouernadores^proteítandoquepormoftrarê refpeito a feu
fenhor afinarão nopapel mas que diíToeítauão mui arependi-
dos^, poiserão Chriílãos, ôc comotais fe auião de au?r publi-
came te a indac} perdefiem.fuas rendas, íefeu fenhor porifTo
lhas quifeíTe tomar, &poíloci elles eftaproteílação fiz<íTem
diante dos Gouernadores, ôc na verdade fe ajam como Chrií-
tãosicom tudo por juítos refpeitos fe lhe dilata atecõfiliação
atè^prnar Çanzuge dono da corte, ôc fe ver como fe ham di
antçdelle.

Os mercadores da cidade que viuem de comprar, 6c vêder,
fem.terem renda de Canzuíe, forão admetidos, àt ecõfíliação,
fazendo porem, primeiro fua publica penitencia. E algús de
Iateuxiro depois de fe arependeré defeu pecado puferáo* húa
f|iiagem em^úaíailagrãde^â qual acodião cada dia afazer fua.;

oração publicamente, & a vifta dos meniítros de Ganzuie,
para niíto femanifeftarem por Chriftâos,& a contecendoa
doecer grauemente hurjpi filho do&quçcairãg. ^ftes; fazendo

oração



lapam. *Q
oriçáo por cllc,& tomando ima difciplina farota o menino ,<5c

dalH apouco tempo entrando o demónio em húa filha dcfle

mefmo,1ium Chriítáo por rrome Ioachim, de que arriba fala

mos, ihepos húanominaaopefcoço, & lhe deu hua difcipli

na, & logo o Diabo faio fora delia. Por ocafião de ftas obras

ficou efte homem grandemente confirmado na fè & com grã

de pefar de ter affinado,<5cfe veo a Nangazaqui a recõfiiiar cõ

a igreja, & pedir perdão defeu pecado. Finalmente toclos ef-

tes ChriUãos moftrarão cftar mui arrependidos do pecado q
úzctãOydc pofto que no exterior moftrarão aquella fraqueza,

no interior nunqua deixarão a fè & defejam grandemente tor

nafemíe a reconíiliar com a igreja.

Em Bungo alcançou Ganzuiedono no tépo da repartição

dos Reynos algúas terras, nas quais auia hum bom numero de

Chriítãos todos lauradores queíeriaÕ como quatro miKAs©fr

tes quiferaõ também feus miniftrps fazer tornar atrast, mis

pofto que era gente ignorante, & de pouco fet por algum tê-

po refiftiraõ todos com conftancia, ajudandoos para iíTo hum
padre que alii eftaua perto nas terras doutro fenhor , com tu-

do como tomarão as molheres a hús, & a outros os filhos ca-,

fraqueceraõ 6c íe renderão como cento delles pouco mais ou

menos: os de mais perfeueraraõ cõ tanto esforço, que os Got
tiernadores teueraó por bem deixalos. E os que cairaõ,arrepê

didos, 5c enuergonhados de fua fraqueza, foraõ logo bufear

hum padre que eftaaa ern outro lugar de Cferiítãos, & depois

de muy bê reprendidos , «5c penitenciados com difeiplina pu-
blica, foraõ reconfiliados. A eíl-a terra de Bungo foraõ por
vezes os padres a viíitar Sc confolar os Chriílãos, q por ellc

citam efpaihados, cofcfeíTandoos, & .judandoos, 5c baurizaa

do algús que de nouo íe conuerteraô.

CÀP.lf VLO. IX.

C Do quepaffoíino Reynode Chicuiem.
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Iapám
NEfte Reynó cílà a adade do Faòn cabeça delfe &hm das mais principais 5c antigas de lapam&a

ínjyor & miis nobre que foi neftes R?ynos debay-
xo, quecbamaõXnno. Nellateu-a Companhia

antigamente cafa,cVcfteue hum padre da íento ate que e}Re*
rrmaCcoáç Bango perdeoefte Reyno de Chicugem n&àhno de íetenta & ciuquo, em que efta cidade Fòv queymada &
oeítruyda, fem fe tornar a reedificar feriaõde quinze annos a«ira parte no tempo q Taycofama conquiftou aquelles Retr.
lios. Auíaneíía & nos lugares comarcãos quaíl dous mil chri
4fac^s: os qtfaespofto q no têpo Éí gtferra íe derramaram porcmerhs partes íempre fe conferuaram inteyros na fevEntré eí
^s,muytos eram cidadãos hÔradósSé principaes^ranro q não
a«ia família nobre na qual naÕouueíTealgtt GhrifeÕi E vniu
Merfaímente toda a cidade eftáua muy diípofh paraVerebírò
xi tongelbo, &pcriíío defejauam os padres muyro terem neí
lahua caía: mas nam o podiam aleanear,afsipela perfiguiçãor
jquetãtos annos durou: ^omo tâbcmporefla relia fbgeyraâ
nh
£
res.*ctios. * afsi a mayor ajuda q os padrespodiam dar

a
?j

Chrillãos era por via^éiniíToêsc^nfeirandoaos-q abre
«idade do têpò fofria,& bautiz^do a%us. Manobro aísffué
ced£>agora depois das g»err?squeouue enrreos governado'
«scVDàyfu/ama, 6c na repartição dos R-eynosyqelfefezca*
ber cftc a Caynocami fiiho de Gãbiojedono fenhorCfiriítaõi:
& pofto»-q Caynocami /por rezao da perfeguiçao paffada, &
por ler ainda mãcebo dado ao rnudò,fe^esfriou(c5 ler bautiza;

oo)nas couíãsque prrrêcemaTua íaluaçaô, fempreporé pro-
«edeô bem cõ es padres ainda qnao como favorecedor, polo'
ttmo^qi^ ttQha-oç dèfalgradar entaôa Ta yco,<5c agora a Day
Alfama., €aHidolhe pois efl^o. Re^no, lego à perrçaiírcleíeu^
pay3 <5c de Soiemodono feu tio fino Chriílaõ, fby mádado hg
padre aquella rerra^qfcal %cli*yto.a* ferras de Aquizuque
que faõdcSoiemõdono, nas quaes elle tem vinte mil fardos da
rosde renda,que c^^bi^l^^c.deunarepartiçam^uefez-da
Ae^noi aquai tm&ráw^ clic,;^efcolhcoali fc principalmente

H Sair



piri -
Jãpãrar ©s Cfóriftaõs q Ha naquellasterrifíqõe fara mui-

tos, chegou o padre à principal fortaleza onde elie tem fua ca

fa chamada Najtma4 & ainda que clleeítauaaufente, porfer

idò à corte, eonfcíToufe com tudo Maria fua rnolher com to-

da a gente de fuacafa> &muytos outros Ç hriíl aos . Dal i íc

foy a Façata onde o* Çhúík^õs o receberam com grande ale-

gríá, &confcfloumus de trezentos delles,6cbautizou cento

Sc íeténta gentias,que com grande defejo eílauam eíperando)

por algum dos noílos para ouuirem as praticas do Cafhecif~

moy êcít baut^arem.

Aqui começou o concuifo, do„s que vinham a ouuír prega*

«çaõ, a fer tara glande que os mefmos Chriflaos teceandoíe, q
,Caynocarm,naõ tomaria bem fazerfe iflo íem fua licença, Fo-

ram de parccer,que o padre abreuiaílè fua pattida ) <8ç afst o fez

que logo fe foy vihtando de caminho outros lugares, queef*

taÕmaquelle contorno onde ha rauytos Chriftaõs.E o nam fe

pedir logo a licença a Caynocami, para o padre refidir nefta

cidade 6c em fuás terras,foy porque como ellc eítaua na corte

õc he muyto priuado de Dayfu, & o meímo Dayfii tinha nef-

ta conjunção foltado por vezes muytas palauras pefadas cori

tf,â noffa fan&a ley & contra os G hriítaos, por e fiar ainda fea?

tido daeorittadiçam 8c guerra que lhe íezera dom Agoítinho#

naõ pareceoa Câbtojedono, nem a Soiemondo'no feu irmão*'

que ago0a£efalaffemíto, pelo perigo que auia de Caynoca-
mipecara tal licença, por nam defagradar a Dayfufarna.Maf
que fe guardaíTeefta petiçam para outra melhor conjunçam,
qual foy de a íiia tornada dacorte, E enta5 falãdolhe niiTo feu

páy & tio, a concedeo, dando aos padres hum íítío muy ca>

par, 6c acomodado, para fe fazer cafa, 8c igreja, em que i en>
çjiíIVm na mefma cidade de Facata. He verdade, que por quart.

to Dayfuíama tinha prohibido, qae os padres nam morauem,
fora dos lugares q ellc lhes tinha deputado ,

que eram Mea-»

co,Ofaca, Nanguafaqui , & que de nouo fe nam fizeíTe mais

eh ri (lãjdaderpos Caynocami húacondiçam 6c foy, que narn
5

edificaffem os pacres igrejas aem cafas que teueíTcrn aparen*.

Ha cia



cu de coimcnto relígiof.: mas que foíTem como dequ*!.;
quer cidadão honrrado da quelia cidade . Nem também
ouueffe eftrõdo na cõuerfaõ, de officius dniirtos mas em tudo
procedeííèm cota! moderação,

; & cautela, qos gerias noíTos
emu.os não foíFcmcom qiieixjs, & acfcíaçõii aO-ifaíàma.
Com efta cautela, & prudência procedia o padre ainda antes
que tomafle poífe do íitio, mas os Bonzos noíTos mortais im
gos, & que por nenhum modo podem tragar, nem íofrer o$
padres», vedo que cò fua entrada naque ila cidade os Chriítão*
íe ajegrauáo muyto,& dos gentios não poucos concorriam
a auuir as coufais. de Deos, & fetmôis do Catecifmo : bum
oelles homem de credito& autoridade, fe foi a Gaia oca mi, ele
lhe cíifle que o padre 6c irmão que alii eftauâo, fazião grande
cítrondocornreusminiaerios,;&que o concurfo dos Chrif-
«jaós & dos gentios era tal, que fe ellc a iffo não punha reme-
da» nã podia o negocio deixar de chegar aos ouuidos de Dii-
fafaraa, &focederIhe algum defaftre. Aiteroufe com iító
Cainocami, & de modo, que foi neceffario, fairemfe do Faca-
ta o padre & o irmão,& mudaremfc'para as terras de Soyemcl
dono para com iíto darem lugar a fua paixão. Sentirão grande
mente os Chiifrãos efta aufencia do padre , parecendolhes, 6
todas fuás efperanças ficauão iafruítradas,& de todo acabada-
a alegria,,q tinha© de o ter em íua cidade,principaímenre por'
que vião, que ja os BÕzos triumfauão como fe teuerão alcan-
çado algua grande viftoria..Mas foi noflofenhorferuido que
ouraflTe pouco fua trifteza, porque Soyemondone mandou lo
go falar a Gainocami, &informalo na verdade, o^quafeoiíto,
& com ver que fèu pai efbua tarabemfentido polia- Câiàa do»
padre, outra vez: lhe tbrnou.a dar oraefmo fitio de boa vowta*
de, Sc o refrituio logo àcidade com cata alegria dos CJiriftãos,,

como fora a triíleza,que teuetão com fua faida.

Tomando o padre poífe do fitio moftrarão bem? os* Chrif»
tôoso contentamento que anbãocemfitf prefenç^porque
ilíuRideJles comprou logo húiascafas para o padre, as quais &
Íua cuilaaleuantQ^aomeÍBiofiíiOyoutros deram ÓUsuanta-
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ram outras duas; SòycínGdaiio deu hwmnypwi*$Cc1tipíiZ

& outros acodiramcom prata, demodo que fetn a Cõpanhia

o-aftar coufa ai*úa fe deutaõ bom principio a eítacafa, qué

ja de todoeíteuera acabada^ í«iamfora! aíeaut«^^^ qwô^
paJresprocedemyacômodandafe ao tempo; ^

Reíiie nefta cidadeOom loão Acaxicamorwfono, de qilè

acima falamosvcom os companheiros qtrouxe das partes ctó

Meaco^&Reyno de Bigem que agqraeítaõcmferuiçode

Gainocami. Eítes, pofío que pobres^, em comparação do que

antes tèuerao, òccotn arguas d1uidaSxre^ntAra^n«r»cbrpo;

& off receraõ ao padre? htU boa efíríola parcas obras, dÍ2cdòs

que k foffe mais neceffarioempeaharhô as armas, tuas o pa^

dre vendo fua pouca pofsibiUdadeagradecendolHesrauyto i

boa voíitadci lhes não acekoaa efmolav Saõ cites todos tara1

bos Cbn(táòs;<Sc procedem na rneiò deita gentríiíbdê cótúè

tanto exemplo, cémo Soyembndono-Chriítao mui afamado

neítas partes, aquém Çainocanáfeufobrinho põem por exé-

pio muitas vezes, dizendo aos gentios, queosque fe ouuerêr

de fazer Ghrift&osy haode gua¥dar-ta>© exâlrajmente a rey, co-

mo Spyemóndonof^utio/porque dotítramaneira melhor h*

naofe fazerem. Eftes meimos fidalgos de Bigern> no tempo;

que cuidauao poder auer algum eítoruofobre a nòua ? cafa, áfe

refídenciade Facatá>*f€reueraoao padre Vke Prouineial hu*

carta afeinada por todos, naqual cõ>muy tas palauras de amor,

fe oflkreciao a falar a Cam^cártii emlrto&ácfcnfaoi ainda que

foiíbeffem 4por;eft$ caufa os auia d> de(terra*>ott nr^ajr, af%
mando juntamente que tinhaô grande defefá de dar fuaVvidaif

cm íeruiço o*e Peos,ót dos pa^res>hum;
de]l^que0a comte de

Chunogandono era o (egundp^na nobreza, <x efladb^ ffèndò

avariedade, &mmiânça*qft^wftès^ dèus^ annos; ©uue neftas

partes, comdeírerros ÔC mortes de cantos fenh&res de íapao,

le refolueo a deÊxaro mundo de todo, &: afsi íc foi a ípmgiSra

q5tii>pedir o recebe{I?n>na Copanhia para toda fita* vfiÍa#' ;ÀrçiV
aCkasmiaigr«fas <5feaÍca®çjan8b o ^ákkçm ficada-$&•í®nf^
ciado, Carotáote4wd 3

paideGaiiK>€ãai4 p©â© 5q^€ iwiSÍie

® que
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if. Iapam
«(^epWfn8;pérm^fcitoinchíõ,que^8crAze^ca»for^
me ao coítum* de Iapam,renunciação do ertado cm íeu filho;
ft.rtcolbfrir a vmercomo homem particular,* também por
^Pa*Sifti»particu!armentc deu efie reyno a feu filho, cÔ
tudo Fauorecc muito aos padres em tudo o que fcofferece <8ç

W? qUCflínCa mâ,S ° G"6^ fe deupera ai>rcja Sc padres/íe%s poíTa tornar a tirar,& dar a outrem, edificou nelle hôa
cafa,a que vulgarmente chamaõcuracora titulo de lua , pelo
«|«e comeflesiauoresos Ehríftaôs ficaram ammados grandemym&m tftwtaí&Mjfcrô fkcommcxiãs ferio,%ceonv
fundidos, bm todo efte tempo nunca fekuoiuiiaõ de pregar
aos £catio5,poGo que com a moderaçam & cautela que o tis»
po requere.Bautizaraõfe petto de quatro ccr.tos, & mais foi

bem em *çfuzuque,que famas terras de Soyrtnondono, nau»
pode cuercanto concurfo aa conueríaÔ,como ouuera Ce de afa
fe^to eAcuerar^ cidade, ©euíe ardem para que os meninos
felhos dos Ojiriftaos queategora hiao aprendcralcr &a efere
uer^cafas^ templos <fos Bonzos, com detrimento de fua*
aJmas £c bos.oi{lumcs pormm terem outros medres que os
cnfioaíTcai, daqui porJiance vieflem a noffa cafa,ondc fc lhes
pos por mcftrehum Chriftão mui bom home que com o ler.& efereuer lhes cnfiua rambem asoracoes & bõs cuRumcs.
i\o* • - nm rz \wj .

-

W{am queah fcImantou, contra os

s zumf2TtitaQSm
Iqfiáab ;-^r :;i íc ^

.

. .
,

.

— A refidencia& eafa de Yamanguche.ondc eftauam
dgus dá Companhia comalgús dogicos,ouue diuer

^
fo*trafcaJJi*>s^&

1

a

noue



BSu^Réynõs per&nâbriá ^errapàíttdaos fere qg*-Çaifuã

malta tirou, ficou fomcbtecom deus que ainda por píedád$!

lhe dçixou,caBeça dos quais he efh cidade de Yãâhguchí, on-
de com os fidalgos, Sc fcnhorès da ma cortt fe recblheo , Sç

podo que todos ficarão mui deminuidos na renda, & reputâ-

çâoi que dántleg jtthr&ò-, fitou toda via com cllf s mu| emho-
brecida;» óVáeréfintada êf^a cidade; 6e coinb effe jRè^, &ol
feus com a pefcfa grande dos bês temporais que túierao, per^

flerâo rambém grande part^ db éredito, q antes tifthâp a íeus

Canrf£& Fofoqàes-^omeçarão também dalgua maneira a dir

toais orelhas àpa^áura. de Deosspbfô que os èoflql^^ueilá çí
tíadé no aniío de ftoiifeeráo muito fruítò, confio th poâç crÇ

tender de rVâa carta que o padreicj aflr refitíio efcreueò ;

, aquií
diz afsfc A ChriíraTtdadè defta terra tf ai mui bem, graças apjfç
fihor.Os fenhores defta correrem muy tas vezfes a noífa èifà

a cuuir pregação,: 5c me oeclípâò tãtoy que qi^íí não tenho íw
gar nem tempo para outra coúfavAs pregá^isáb Cateciímci-

fãò muy frequentadas, Sc não paiTa dia.em que não a)$ Bautit»
mo, & depojVqtie tornerde Firoxima, aFemdè trfcta ptflfWí
«|tteb irmão ^ntontóem minha^auírneia bautizou

, Baút|zeí
«u mais déorôtros trinta., entre os quaiyomiéaígfs aobres^riíí^

èettés fei hum ítrriib de Yenomotedóno fidalgo prineíbal dfc

JMoridõnèr& anr>e outros que agora eítáoouuindo as pre^af
fõis dó GatecirmOjhurEvhcgenrro de Saxodono Gbuernadofi:
deites ReynoSjh^merrr dfc muitas 'parré s conhecido St eítima
de oYrodos, b qâá! mofPra-fa^er^ mui bbrtí coWeítrv dò que fé

fíhora muy principarvdb aqriicfte Domingo pafiadb ©unir
arpraticas db Gatfecifmo •cam^mWft) acbmDáhBitáieàfrt-I™
fíteuè murdcV;
quererá no

i

por fer fenhora mnfconhecida Sc de mui boas* paires
1

, *c% mui
vifta nss feirasse &p%òutras muitas fènhoras^moufdàsxafcttf
exemplôata>dirâo * omiir o GateciCmoò M molhei prop á$?

^
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principal de Sáxodono, cu,o pay hc Chriftão, cflá comgran
çk delejo deA dia também fer, jVbs por Saxodono fer gentio
5c cila nap poder fazer o quç defeja manifeítamente, mandou
aqui pedir as praticas por eferito, as quais lhe manda o irmão
hua com muito fegredo, & nos dizem, que faz muy bom ente
dimer.to^efpero que também fc fará Chriflã porque o deícji
muito, & aliem de (eu pay.,tçm também hum.irmão Ch ri/tão
por nome lennaidono, que eu bautizei cite anno paíTado, óc
procede myyto bem. Comagalebujendonò também anda co
muy to ferupr, & permade a todos que fc facão Chriítãos, ou
iro fidalgo chamado S^j^niondono veio aqui depois que eu
íprnei de jsíangazaqui comíeus fi!hos<& netos, & os fez bau
fjzar a todos, & entre elles Ima filha ja grande, que deíejaua
muito fazerfe Chriítã. Sua molher cambem tem ouuido o Ca
teciímo, mas naô acaba de fe refoluer. Eftes dias bautizei aqui
também por duas vczçs quioze,ou dezafeis pcílbas, que íe cq
uerterão por ocafião de hús endemoninhados

, que ficarão li-

tires do Demonio^um per via de hú cego chamado Damião:
& outra molher por via doutro Chriftâo, q lhe deitou hú reli
cario ao pefcoço , aqual depois de sã ouuindo o Cateciímo íc
bautizou com íeus filhos, & outros q forão por todos oito,
Que auia de imaginar que Yamanguche auia de chegar a i fto?
Sé o demónio nam pofer algum cftoruo, efpero fera muy grã
de a conueríao, porque alem de moftrarem eíles fidalgos chri
ftaõs grande feruor,<$: defejo de o ferem também os fçus, con
fio que a gente popular femoucra também muy to cõ feu ex-,
emplojos quaes fenhores naõíàõtaõ poucos que nam paíTem
êc trinta, Ifto he o que o padre efçreuia,donde fc pode colle.
gir o grande fruyro que naquella rcfidencia íe hia fazêdo

5 mas
parece q o fpirito lhe adiuinliaua o que o demónio andaua cr-,
dindopara empedir t3Õbomcurfq.da conuçrfam,que foy o çj-

logo diremos. Hum Bonzo.graue &muy eftímadp de Mori-
dono pólo ociio que e!le & todos os mais Bonzos tem a uofla
finta ley,& aos padres lhe foy dí zer, q perder elle tantas ter-
ras fora por confcntirqs padres na,s :(uâSj conu«m, a faber, em

Firo



.Firòxioi*j-& Yámâguchi,& auer ncllas tanta cõuerfam; Por

.

tanto que fc íogo naô dcytaua os padres fora, & fazia retrece

der os Chriítaõs, ainda cites dous Reynos q lhe ficauam auia

de perder. Moridono como hc home de pouco faber, fuperf-

ticiofo,& grande idolatra» no ponto q ifto ouujo mãdou logo

da corte onde cílaua cm Meaco, afeu soueraador, que tinha

em Yamattguche,quelançaflco padre fòraj&fizeíTc retroce.

der os Chriítaõs, porem ordenou noffb Senhor que cíic go*

uernador íoíTc muy prudente & auifado,& grande amigo dot

padres:& como tal começou a tentar brandamente,5c depois

com ameaças a dous criados feus,osquaes achou taõ fortes na

fc, que nam fe atrcueo a paíTar mais por diante, tendo por ecr

to quetodos os demais autam de rcfponder & refiítir da mef-

ma mancyra, correo logo ifto poios fidalgos Chriítaõs coma
Moridono mandaua executar hua coufa tam impia }po!o que

fe começaram a armar, & liar entre li muy..fortemente, &fe
determinaram antes perderem a fazenda & yida, que a fc,Sou

be o gouernador eíta tam catholíca refoluçam dos fidalgos,

&

logo auifou delia a Moridono aconfelhandolhc que dchítifle

de tal intento.pois lhe nam vinha bem querer chegar ao cabfr

co tantos fidalgos tam principaes,& em tempo que tanta nc»

cefsidade tinha delles, õc mais citando certo que naõ auia de

alcançar dclles o que defejaua.

CeíTou perentaõ Moridono, mas acontecendo pouco de-

pois, que acufando hum Bonzo aos padres em Mcaco diante

de Daifufama,que não obedeciaõ a íeu mandado pois cftauão

cm muitos outros lugares, fora dos queclle lhes tinha conce-

dido, recolhendoos ncllcs algús fenhores fem fua licença, &
que juntamente faziáo muita Chriftâdadc Daifu lhe mandou

que fe enformaíTe bem de tudo o que paflaua: pcllo que o BS
zoie foi a Moridono 8c lhe períuádioVquè logo dcitaíTeos p*
dresfora de fua terra, primeiro que Daifuiama foubcíTc cflarç

tiles ia, porque doutra maneira eítaua cirr muy to perigo feu

efrado: 8c que fizeiTe também tornar atras os Chriftãos. Baf*

toa pouco pata p«rfuádiriâcsaiMatiíiortPj aftipor íua ma ia*-
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clífi3ção,como pe'o temor que tinha de perder por effa caufe
os dous Reynos que lhe ficauão , mandou Io»o hum recado
touiapreílaa Yamanguche queo padreícfaiíTc da cidade, õt
todos os Chriftãos deixafícm de o fer.Obedeceoo padrepor
não poder fer menos, poítoque cora grande fentirr?enrede
todos os Chriftãos: mas eftes não obedecerão , rcfpondendo
refolutamente q primeiro perderiam as vidas & as fazenda*,
ejue apartarfe àa fagrada religião que profefíàuão.
£ntre todos fe efmeroti nifto hum fidalgo princípafj 6c dos

maiores capitais que Morídono tem chamado Buvendon»,
da geração de outro capitão afamado que ouue em lapão an*
tigamente por nome Cumagaie: tétado depois diuerfas vezes
po-Uos Gouernadores de Moridono fempre com muyto ef»
forço lhe n íiflio: 6c conuidandohumdiaaecmeremfuaca^
fa a muitos fidalgos veio entre elÈcs o Gouernador,aqtiem ef*
faua cometida eíía execução, 6c de pratica sm pratica vierão
atratar dos padres, 6c dos Chriftãos, condenandoos a)«âs, &
falando mal deffes, mas clle os defendia faltando íuas rezões,
cc argumétos com muita eficácia atè dizer,que quem não era
Chriflão não podia fer leal 6c perfeuerar no feruiço de feu fe-
nhor. Senfio iflo tanto o Gouemador y quc tomando fuá efpa
tia íe leuantoti com grande faria da meia onde eftaua comen-
do, 6c fe hia ja para fua caía, fe outros fidalgos amigos ftus co
rogos, 6c troas palaura* o não de tiuerâo. Depois de k afentar
fcum fidalgo dos que cfrauam prefentes Chriftaõ , mas fraco,
íjuis também rcprcíenrar feu iro, 6c começou a fazer húa pra-»
tica a Buiendono,perfoadkidolhe diante de todos que obede-
ctíTe a feu íenhor, 6c tornaffe at/as alegando para ido a!<>úa3
razoes de pouco mo méfo. Mas a repofla que ouuio foy efta.
Lem-brayuos que muytosttrfcoeui barqoe am-bos juntamite vos
& eu nos fizemos Chriítaõs, &ja que vos como homem in-
confrante & liuiano tornaftes atras,«am guardando a fè <3c le-
aldade,qne deu jei* a Deosí Eu efíou reíohíto & determinado»
de perfeuerar ne Ha atèrnorte, 6c ainda que no principio, por
^2 ?P!çndcri

Wi^jPfiéttftl dos. Ghriíkõsmc moíUcy oou~*

co de-
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co detiòto, agora' queas enuncio bero,eíhy defcanfado & c»-

tendey vos & todo o mundo, que antes ey de morrer que dey

xar a f c. Â ifto replicou o gouernador, que com tudo iíTo em
todo o caio a auia de deyxar, pois el Rey o queria afsi, ao que

cllecorn grande esforço ótanimo refpondco, tirandofe os v«

{tidos ate a cinta & eíTendcndo o peícoço diante do gouerria -

dorcõeftaspalauras. Se vos defagradafenher & parece mal

íer eu Cliriílao, aqui círaó quatro efpadas minbaj, com qualr

quer delias me podeis cortar a cabeça, porque deíía maneyra

fcreymartyr &ireydireyto aoparayfo. Vendo o góuerna-

tior hum aclo taru heroyco ficou grande mente edificado, &
tnuy diferente do que primeiro cítaua: & e frendendo també

ítu peícoço diíTe.Se vos a vos "cortarem vofla cabeça,cu que

ro que me cortem também a minha, E abraçandoíe logo cora

ttiuítras de muyto amor íe deram hum ao outro, o Sacansu-

que,quehc hum copo de vinho com certas cei imonias,que fe

da em fina! da mifade & beneuolencia. E afsi dali por óiâtitc fi

caram grandes amigos jui ãdo o gouernador, que nuquarnais

Jc lembraria do defgoftò que entre ambos.ouuera. fcíte mef-

jno fidalgo fabendo pouco depois, como de Meaco viera hfi

jniniítrode Moridooo 5
coai poder& ordem fua para fazer re

tvoceder aos Chriítaõs, antes que nilTo lhe falaífem o mãdoit

*uifar, que por nenhum cafo auia de tornar atras, ainda q lhe

cuíraíTe ou perpetuo deíterro, ou a mefmn merte» Portanto

ijuc nam^aílaíTe tempo em o querer períuadir. Eíla mefrna

fçfoluçam tomaram com elle íeus foldados ,8c outra nuiyta gê
Ce nobre, pelo que o gouernador íenam atreueo a lhe faiar ne

fta matéria: PoÃo que nam vinha a cwtra coufa, que a perfe*

guir, defterrar, oumatar os Chriílaõs, Achandofe nuacon*
fulu dos priocipaes de Moridono, coníentio com elíes num*
certa refoluçara, patecendolhe por entam que nam era con..

ttaaley de Peos, mas ouuindo dizer depois a hum Chriílaõ

ejue aquclla determinação realmente era peccado: em penitea

cia diíTu tomou aquclla mefena tarde hua djfciplina de mil a*

çoutcSj aiçRida deuaça.m ój tem em tomar todos es annps em
Í£ yefpora



vclpora da Afccufam liíh de trezentos, em penitencia dê to-
dos es peccados daquelleanno. Sua molher ainda que osan-
nos pafTados efteue muy dura &pcrtinaz em fe cÕuertcr ago-
ra por perftufamdefeu marido fe bautizou com toda fuaía*
njilia.Ounindo mais efte fídâtgo de hús poucos de lauradores

• CnriílaÕs de certa aldeã quefazendolhe força hú gouernador
de Moridonoqdeyxafremafe, cllcs lhe nam quiferam obe-
decer, Sc Ce determinaram de antes morrer que tornar atras>
os mandou chamai a fua cafa, onde osreecbeo com muyto a«=

**> >r, &osIouttcu grandemente de o aueremieyto como fi-
eis & esforçados Chriftaõs,& deu a cada hum dclles mií cay.
xas^ue montam hum cruzado.

Húafcnhora Chriftã foyneftetépomuyperfeguída dos
goucrnadores, quef

ia q clía na queria dcyxar a íey de Chrifío
períuadiffé a hum filho feu que a deyxafíe,mas cila lhe refpÕ-
cçodcmancyraquenunqua mais lhe mandaram femclhante
recado. £ efcreuêdo ao padre lhe mandou dizer que cítiueílc
cefcanfado,que nam fomente mandandolhe o gouernador gê
tio, mas nem ainda fe elle rrtcfmo q era feu confcflòr lho mari
daífe,deyxaria a fe que como Chriftã profcffaua . Eftaua ne-
*rc tempo cm Yamanguchi hú mancebo em mao citado auia
algus annos,fem núqua o padre por mais que trabalhou o po-
der tirar delle: masnefra perfeguiçara ellcfe apartou de fua
própria võtade, affirmando que © fazia porque fe queria apa-
relhar para fer roartyr. Mandaram os gouernadores derrubar
nua cafa de certo ChrifraÕ por cu ydarem que era igreja,por-
que o padre diíícra miíTa nella alguas vezes& nam contentes
com *fto apertauam aqucílc bom homem que lhes entregafle
os ornamentos damiffa, que tinha guardados , masconícn
*? C^e ^uc^c ^«rrubailem a cafa, os ornamentos por ne-
nhum modo quis entregar. H5a molher Chriftã que mora-
Ha em hum lugar onde à perfeguiçam nam cheçaua, íabendo
que queriam fazer força a feus pays que e ftauaõ cm outra par
te>fefoyxtUe$ aperíuadirlhes,quedcncnhuamancyradcy-
XAÍTcma ft, antes refiftiflein com muy ta forulcáfiaatcixiorn

rcr



ret -por cila,& lo*c concertou hum ve ilido patafua\mãy !fe

poruct; tura oúutiTc de fàyr ao martyrio.

CAPITVLO. XI-

f Dascoiffas que faffaram narejtdêncià

tfcaf& 40 Reyno de Ungem.

^*^ Efle Reyno de Bugém, que agora he de hum fci

? nhor gentio chamado Iccundono marido que fo/

q( de Gracia fenhora Chriílã, que (como ja fc efeueo

narelaçam paíTada)ho tempo das guerras rnorreo

em Ofaca com tanta edificaçam, tem a Companhia húa refí-

dencia onde no anno de 6o i . eíHucram hum padre & dous ir

máos com algús Dogieõs, & no de 6*02. íe acrécentou triatè

outro padrc.Occupamfe todoscm ajudar aos Chriftaõs jafcy

tos, & conuerter os gentios,dos quaes fe bautizaram hu bom
numero cklles no anno de £01. & no de £02. paíFante de do~
zétos ck fefenta,os mais delles fidalgos 3c criados dclecuriílo*

110: numero pequeno em refpey to da boa drfpofíçam que nc»
ftc Reyno ha para a conuerfam dos gentios, mas o andarem
todo cftc tempo oceupados em repartir Remedir as terras que
o fenhor deu a íeus criados, & na fabrica da noua fortaleza, &
mudança da cidade principal de bua parte para ourra, fez nao
terem tanto vagar óc quietaçam para ouuirem ás coufas de
inoffa fanta fè,como elles mefmos defejam. Entre os que fe c$
uerteram & bautizaraõ, foy hum fidalgo muy nomeado,& ti

do em grande eftima de lecundono Sc de todos os íeus: o qual
era douto nas fcytas de Iapam óVmuy eíoquéte <5c aúifado nó
falar. Veyo eftc à doecer, 8c vendofe enfermo, fe veyonum
dia em feu Norimono, que he como hãa cadeyrà íeuadiça, co-
berta de todas as partes, & entrou por cafa dos padres àiztn-
éo que queria ouuir o catbecifmo. Prcgoulhe hum irmão, cjftie

© fàbiamuy beca faz or^ com muy ta fadsfaga© ímt Sccoh

i
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*!!e ^ecfbndaêm Oíaca oumra por vezes à s pmJcas do c^
thccifmo, 5c difputata com o irmão Vicente, & com outro,
tuas que nunqua fe moucra a fer Chriítaõ, porque íempre fo

.

ra ouuir nao para fc aprouej tar,/enam para difputar a pcrftu
faro de feus amigos: mas que ao prefente e!íe efíaua muy bem

deltas ha faluaçaroi&que como fofle cu nap dle naó no fabia
tnas que nefta infermidade íentira emícn coraçam grades mó
Uimcntos mffw ChriftaS,parccciidolhe que campo-
dia de vx?r de achar falyacapi em hfia ley tap conforme àrc*?am,& que de prppofao viera íp fem bufar quem no intro-
duzifle com os padres (ainda que para iíTo poderá tomar por
terceiro a SoumondooQfcnhorChriftaô

) para que riJue
podefle foípe>ur> que el!e fe fazia Chriftafi por reípeyto a!,gum humano, fcn*o mopjdo íomete com defrjo de fui falua-
çam,porw para fi, que auía de morrer deita doença. E af i de
pois da primeira pratica ouuio, lhe foy íempre o meímo irmã
fazer as demais a fua eafa tornando efpantado óo bõ entendi-
pnento que tinha; & os Chriíhõs fe alegraram grandemente
Com íua eonuerfam poia grande opíniam q todos tinham dei.
le, Finalmente acabado de fer inflrnydo com grande confofa-
Çam fua recebeo o fanto bautiímo,nam íe fartando de dar ora.
ça«aofenhorp©rhÚ3 tam íingular mifericordU que com dle
tinha vfado, de o deyxar chegar a fer Chrjíraõ, & achar o ca.
imnho de íua fa!uaçad,& logo dahi a quinze ÓL S morrep cora
grandes finaes & moftra delia,

Efrando Iecundo na corte celebráramos Chriítac.«a qua-
refma muy quieta & deuotamenre ccnfeíTdndoíe tpdos,& to-
mando fuás difciplinas nas feítasfeirasrcVcâ quinta da íornana
íantapuuc muytos deciplioantes na proci/Tam, que fe fez dê.
tra na no(Tacerca

#ondefenap admitiram majs que os homês
por (cr de noite, as molhere* a romar*m de íanguc em caía de
§oiemondono^com Maria íua máy,& outras que vieram da
fortaleza. As filhas de lecundono por vezes mandaram vifi .,

m, 9P*#c ^izçqdp que eijamam Cnriflãs
, qyc rf^uarç
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imit ar atèa morte a Grada lua mãy,& na fomaíia far.ta totiiav

ram também fuás difcipHr.as. He grande, & fingular o amor

& refpeyto, que efte príncipe Jecundono tem aos padres^ o
qual lhes moftra em todas as occafioes q ieofferecém, & ou-

tras bufca elie mefmo para iflo; corao fe vei à dalgiías que con

taremos. Vindo dâ corte no anno de 6ai. o vcyo vtfítar dq

Reyno de Chicugem, & darihc os parabéns de Tua tornada Si

mcam Cambiogeckmo pay de Caynocami fenhordaquelle

Reyno ( como )a diíTe)foy recebido dclle com grandes horas,

Sc porque fabia que era Chríftaõem hum folernne banquete*

que lhe deU, quis que fe achaílè tãbem ó paére que eíhua cm
Bugem,mandotiIhe rogar commuytainíhncia quiíeíTe vir*

nam pode o padre alfazer, recebeoo 5c fcfrèiou o com muyt*

honra & alegria, & nameía lhe deu o primeiro lugar,pondoo

na eab e et ira de todos com qu£ Gam biogedono tnuy to fe aíeS

grou, & todos ficaram marauilhados^ & com muyra razamy
pcís ninguém auerà que ferrem efpante de ver hum pobre rc*

ligíofo & cftrágeyro pofto a húa mefa de tanto aparato SctfíS

gefhde,ç\fentado no piim<iro lugar dtlta,emmey©dedou$*
príncipeshum Chriítaõ outro gentio-; os- quaes Ihefàzianr tcÉ

da eíta honra, foo porfer feruo de Chriflo Sc pregados* de £eir

Euangdho.
À íegundacoufaeru' quê Seeundono quis mofTrar o amor,-

& refpeito que tinha aos padres, foi que querendo &zer còrri§

feus capitães, cVfohbdos hnm *£o Mène rm que osauia de
louuar Scapreiniar , peitas feitos eraarmas q nas gaertas pal-

iadas em feu feruico fezeráo, quisepo rnefmo padre íe 2chajfFe

prefente. E porque omoéo quiíro teue fe entendera melhor
polo eapkisla de forni carta que © mcfmopad*e ^fcreueo sopa*
dre Vice Prouincial a referiremos a^u^ aqaa! o^s afsi. Aos $
de Agofro de 6o j. fez Iecandonocmfua fmtaíeza hum acto»

publico Sc nobihísimo , © qual fbi q»jr a juntou nelhi todos*

íeus principais capitais fk criados honrrados, que ÍV acharão
nefie reyno

,
para em preíen^de tod©slouuary c% aprtroi3tf»

o&qúc na guerra paSad&tinhhi feiço algúac&u&fiiulada^áfsi*
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ho Reyno de Bungo.ccmo nas partes da Meacc:& quis qur
tu me achafíc prcíenre nefteáfto para que todos viffem (co-
iro elle mcfmo diffe)a cftima em que tinha © f padres:* tam-bém porque era bem que eu viffe húa coufa tao folcnc como
ífía.Omodoqucteuefoyiqueeílandotodosjuntosemfiuas
gtandes faia* da fortaleza, me mandou chamar a mi & ao ir*
tnao Ioam de Torres,tendonos ja dantes conuidado:& à viíta
de todos os feus & doutra infinita gê te que fe ajutou paraver
erte aao,fayram Xmgendono

,& Soieraondono feus rrides
pmudo* a recebemos ao pateo da fortaleza, # por mcyo d*
todos nos leuaramate nos perem na cabeceira da fala píincu
pai onde eílauafeu irmão Gucmbadono com íeus capitaent
mais principaes. Maudou de dentro Iecundono hum recado,
íos três princípajcrdc feu confeiho dizendolhes o que eíbuâ
detcrmuiadode fazerf at> que ti**? refpondèram que lhe pare
cu irmyto bera. A poftfto fe âbriracwas portas doutra fala on
cJeclIe cfraua^ na qual nos fizeram entrar a mi& ao hmão, &
layndonos ellc mcfmo a receber atè a porta com extra ordi-
nária cortefia & comprimentos, me fez atentar defronte de
ft na cabeceira da fala & ao irmão junto de mim. Eíhndoiíro
tfcfta mancyra maudou entrar os três primeiros de feu confe
lho,que era Guembado feu irmão, Matcujedono,c< Xaroy e-
rnadono, & cm voz altatròm grande alegria dando a todos ot
parabéns da paz de que agora gozauaro* tam differente da ia*
quietaçam cm que todos notfnno paíTado por cftc raefmo tê-
pofjc viram, deu primeiro grandes louuoresafeu irmão dai
coulas aísinaladas q na guerra fizera,tomando fempreadian-
teyra,& goucmandò o exercito com muy ta ordera,&fazeiw
do por íua peílua grandes façanhas, <5c a fua imitacam, os que
debaxode fua^àiidcyrafe rocftriram muycsforçados. Do
pois louuàndo os outros dous lhes deu asgraças do milito buo
unham trabalhado em Bungo na fortaleza de Quifuoui mo.
fIrando tanto valor/que nam fomente a defenderam mas ain*
daíayram abatalba contra o lacara ou Rey de Bungo & fize-
ram rrcjíla coufa^aÊnuiadas*E acabatído Ú4 Ifycs d*r çftes Iouk;

uores
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"feolft* deu a cada hum deíícs trcs, (a fòrao queja Ihcs^íith^a

"do na repartirão das tcrras)dez mil fardos da ros de renda, co

priuilegio, que os gozaflcrti, fem neríhíia das obrigações que

tinham porás outras terras, chorando elles de alegria^ dah-

dolheas graças com muytareuerencia. Depois chamou ou-

tros três hum dos quacs era Sofemondono Ghriítaõ, cV otfíro

feto genro cafado com hui foa fílha,'& depois de os louuar deu

a cada hum delles com o meímo priuilegio quatro milfardós

de renda. Louuando mais que a todos a Soyemondono,dizen

do que bem conheciam todos íua valentia
3
&os fey tos que fi-

zera em muytos encontros que tiuera na guerra & que pois

ícu esforço era a todos tam notório, nam aula para qtie ô lou-

tiar. Mas que na guerra paffada, náõ fomente íe afsirialara qtfa

alfobre todos, fenatn qtreadle tambcmfeatribuya oauerfe

tomado tam facilmente a fortaleza de Guiíu» E todos eftesi

4ouaores dizia virahdofe para mi, como quem mo queria dar

a conhecer, ainda que em voz alta, pVra que todos ò entendei

fem. Depois dtftes chamou apodos os outros hú & hum còh

forme a qualidade de fuás peíTòás, 5c dizendolhe s feus lòuub-

fres,Ihesrepartio com o mefmò priuiJegio íuas rendas» dáhdp

a hús três mil, a outros dous rhil, a outros mil, a outros qtrê-

tfchenros fardos da ros, a fora as terras que ja lhes tinha fínala-

<do. De modo que o que deu neíta repartiçám, foram fefent?i

rnil fardos ^ ros de rentla que montam em Iapam trinta mil

CfuZâdostámbêde r€da. Alem deites cj foram os principaes,

chamou tábem moitos Toldados parficiílaTOs-cjuc- aueriguôl

terem pelcjido bem na £ucm:&a dezoito delles deu húabár
ra douro a^adahumv^ue mòrita quarenta cruzados,^ duas ca

labirâs rriuy fíiías^qúe faõ hus vefi idos dos que os lopôis Vlàê

tW^erac^. TVctà&òy muvtosídeu a cinquo barrasde prata a ci

dahuniquéfrtotitafh vfifÁé& dbuS'CHii^dòs|^ tiúa óatabira,

com a qual os premiados naõ cabiam de prazer , &os que p
ã&m eram ficáuarn corridos cVeftúergon nados. Tudo tfto íe

fez com tatá cerimónia, '& rnsgeftade, que foy coufa para ver

<& tii^^e íer imifada dos pHtitfât^&íàutâs -Ghiiítá&l

k danofía

' "M -
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lapãm
i
da nõíTa terr^para* qm íeus vaííalos folguem de o feriar, ,&
ntmqua lhe faltem bons capitães &foldados. Nocabodefh
repartição deu a todos hum felemne bãquete em q ouue muy
tas cerimoniai ao vfo de lapa õ.: & a mi rne ff z aflè.ntar na ca-
oeçeiVa da meia defronta d^ri^ma^dando que me dtííemferii*

i pre o primeiro íeruiço, 6c defiamaneyraíc acabou a fefla. A
defpedida elíe mefmo favo &meveyo acompanhando atèa
outra fala onde eílauam os feus principaes fidalgos, & ali r^e
defpedio com muy tos comprimentos & cortefias. Mas paia
paíTar pelo meyo da gente, que era infinita, mandou u feu pro

iprio irmãcGiiébadono,c\ aos outros dousfidalgos mais prin
cjpái$,que foliem diante de mi abrindo o caminho até a.varan
da^do pateo da fortaleza, ficando todos efpantados dever eira
>taò grande honra óccortefia com que nojjtrataua. Bnaverda
^de por eftefer hum atfo tam íolemne & nobre foy eoufa efe
^dmiraçam mandarnos chamar, &tratarnos diante de. todos
daquclla maneira,dcnde logo íecomcçoua dizer entre os fe-
jUs, que ia lecundono era Chriftaõ, queyra noíTo Senhor que
venha a íerafsi.Atè^i o padre ern ília carta,

^

obíft terceira couia claque. moílrou
s
o ar^or que lhes tinha fo#Ma, poi refpeitos que.paraiíTo teue paílou eíle atino de 602*

iua principal fortaleza de hum lugar para outro, & mandou q,toda acidade que junto delia- e íbua, que tinha mais de dez mil
yczmhos fe paiTaíTe também com a fortaleza^olo qual era nç
ceíLrio que os padres também mudaíTe^ íuas caías, o q náQ
podiam fazer femmuyto graiide goíip, po<r feremgrande^
adifiancíadequatorze^ouquinzc legoas. Vendo elíe ifto,
mandou dizer ao padre que bem entendia que não tinha fua
íeucrencia pofsibilidadc para fazer paíTar a madeira de tanta?
faias: mas que r>ão teueíle pena parque elfe daria ordem, cota
que toda fe reuatfe â fua çufta: & aísio fez, porque dcpgi$ dç
lhe dar no lugar, para onde fe mudaua, hum excelfente fitio*
& mui acomodado >unto do mar, fez paíTar toda aroadeira das
caGs, & deu tam bem ajuda para que em brcue tempo fe letiar*

í?tíc 5}! £*c í«odo queforáo mais de quinhentos cruzados o$

9«e
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quê nifto gaitou, que para hum fenhor gentio, owueraopor

coufa de grade eítirriáVMá3d* multo mâoBfbi o q logo direi.

Eftandoelleneíte atino em Meaco & encõtrandofe nuaoc

O#o comXanzugedono* aq^elljç |«f
he»r§^^ á^1^>^

de Fin^o, de quem acima defletoc^qiic moueo aqueltaperfe

guiçlotartfgrànde cotia o^Ch^ílâ^s^prat^^mpi^tica,

o quis Canzuge reprender pqr ter padres era fuf$%terras fazen

dolhes tantos fauores «como faz, & dizendolhe para mais o

perfuadir aos deitar fora mil males dos Chriftãos, & quê co-

nto atiis osp>er(eguiráj& defterraradle de íeu Re^tíol Sentio

ftiuito IcCundonó eíta ôuíadia, & tomando a ntâ^rcobeçou a

defender es padres & os Chriftãos, dizendo mil bêS'de húsjj

Sc outros, & desfazendo todas as rezois que o outro alcgàua.

Finalmente fe forãotrauando Sc afendendo de maneira, que

I<cundoTiOj como he esforçado ôc de grandes pontos de hõr-

ra, apunhou daefpadá, 6c eíteuerã o qtiafi para fe matarem híi-

ao outro, & prouauelmentefe matarão como acontece algu-

mas vezes em fspão entre fenhores principais,fènãô fe mete-

ra de por meio hum fidalgo nobre da caía de Daifufama, què
aHi a cafo fe achou, apaziguãdoos com prudência, & cortan-

cfolhes o fio de fua contenda* Mas dali apoucos dias, moVtifi^

con noflb fenhor mui bem a Canzueedono, permeando qué
aotre hús ladrõis que fe prenderão na cidade de Fuxiniique he

a fortaleza onde refide ajeorte de Daifufama c€tinua cóín a^ci**

dade de Meaco, foííem quaíi trinta^delles criados de^Çanzii^^

ge !

, Ôc aIgÚ5 honrrados, aos^ quais parce matarão, & j3aíte §#N*

tarão corrandofhes as mãos, & mancádoos nos pcs,a fora hua

boa cantidade de ouro, que Daifufama mandou pagar -a Can-
zuge por ter tal gente emfua cafa. E como? nem entre eftesf

s

nefe antíb outros muytos que polia meámacaufa fe prederão

oaueffé Chriftão algum, aliem difto redundar em hohrradV*

noffa fintafe, fcftejouo Iecundono com muita alegria, vendo

quam honrrado ôc vicloriofo fieaua, por defender a caufa dos

Ctóftaos: & quam afrontado ôc confundido,Canzuge,

K 2 CAPi
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CAPITVLO Xlt

Graciafm motherdifuntár.

CIANDO lecundononoannode 6"oi. na corte d*
Ofaca andaua muy êçfr joio, que fe fizcíRm buas f<*r,
lemnes exéquias a GraciaTua r*iolher( ,q no anno atr**

íia/
, Í?í WNSi» como js fe diíTc, afsi pelo grande amor, nU0^ctmha como por lhe parecer, que era hora fua faztrfe íftiW»o collumjtõ afazer em IapaÔ atè esfenhores gentios

|

^fôç porque «lie por hqa paxte era gentio, & por outra ent*4« SUí<oh*q ^aèçlfeiípfoÉa Chriftã naÓ lhe podiam a*ra-*

;
ar ce,*JmPnia S

, ecntilicas determinou de rogar,co,mo rogou,;^ padres^q lhe EzclTem em Ofaca huas esquias muy fum!W r" -
a,raa

>
di^^doqene mcímo íe queria achar pre™çe. ^ porq cs padrertem licença de fua fantidade para na-^^ p%Ws, & outra^íemeíhantes fozerem orifícios diuit

W>s>õt.éizcicm roííTa em preftoça dosgentios,quandò a ne,
Wsuiade conftragc&o padre Organtinoentedeoquao er|.
^f-R^ueytofe íeguiria, defe fazerem eítas exéquias em fua>
F^n^ácquamgrajixleereandaloJe lhi> nrçafltfn: oois nao<>

i^arjam^parecendollies forada razam, negarfea hum ftnWtam grande hu i coufa, que efe julgauam auia de redúdarcn*
^Whonra & proueyto da Chriftandàde/e determinou a fa.
z*Jmcon)>amayor foJemívix^ade &aparat«oque pcdeíTe.6 af-
^para efte e ffi

>
to conuocou a todos ospadres it mâos,& do-,&ms queeflaÕpor aquellas partes,, ornou a igreja muy bem

imQVkmTumptuoh cffa, como nome de Gwcia efcritoefll

l ™JL í»^>^^eand©a toda.com muytA quantidade de vxr^

f
* tochas^preccdcram, vcfporaíi ao outro dia fe cantaram

os>



o9 hQ£kú!cn<#:& faMiMSiàmsp&tài* t>dfoa

femntdade;, Acbeufe ptefcntc ©meímo ItciktâMaxomífcin;

yor parte-de ma j^ece no.bre que paJEuiam de mil peflbas, cu»

fi todos e«ntW& potrque foytam f
grande o cbncurfodagefii

tK^acodiaà ní^i^ja, que fce<*ifa poder axrtfmecoriaJjpitWt

de&#re>«lleimím»p0$£ua

de fe vinha a ella, o que fc nana fczera, eaflaipodera devxàr dici

acontecer algúa defgraça** Pregou Hum ârmlo nofíb Iapati*

ihmv douto nas feytas dos gcritios,& muy elegante na lingoa,

tpm©uporte4iík^^

teu muy graue^efbààkntnQ&Qli4éÃè\ès%Mm icnmêmò úeà

ta faluaçam ou cõdenaçam na outra vifcadiíF^MR^a que àuía*

entre o quedizia a nbfla fantafèacerc^diíto , &io que diz ia 5-

a%fey tas doshgentios^ N& fina da prègaçam tratou das virtu-

desÁ morte de ©taeia, cometaisb»ficítoe«fD,dieIç«im<teh^

& ?dos (busque *>^&^
a& lagrimas. Ficaram todos tarniex»a«rdináriarfwnrernartui^

Jhados, afsi da grauidadc^enoiTès.ofSciosecdleíiaficpsv^

moudo-que ouuiram naquejla tpíç§* çaafcy cuetam ét fartauam*

deIbDuaimoíía*cottías,dize&^

ctrrfítevquc a s exe quía $<qu e fcítóc $,Bõzoixmiíf^pdm^r^í

eeõfadc zombaria em cÕparaesm deílas: ácqueemtoibm^
vida nunqua imaginara ver coufojtíMntiían ta &deuora * o rnef-r

mo^lef iam todos o&çutros.,& aere^ejntou«fuaa4™^Ç*nibto

cou1^cju$tfbzjo padre*OrgaatM3o qróe ftLyxmivlÈp mmê&àm
lecundono porve/mroJk para aiudaiJdogaítb1 dàqiidias^xe-1

quíascinquo Barras dburo^uefam dbze<nto£cro«adbs^o pa<*

dre repartio todoeítje <»nBey«) porpobres que pirá à(fom%W

do liajuntarem grande numero» mufcquepftcaãíexm cfcp no, W$
para todososTeus feyéfcte^^

bem foraeBauíimtfèusí&ozio^deílazée ©tofcifi iâmsègéi q erm
grande a eoaridàde dbs padres pôistalem^ $rabalfcbíquc tcu&

ramem fèzer rdsexequiasígatôaram muytó msisdo fèu pra-.; (

prio do que elífe lHe smãd^a^eorâo na; verdade gaparam. B tâfc

aflfcyçpadoficou a noffai couías^qu^ logo na nãefiéa -cidad-o de



oc acome* êm cafa«3 mffofífa *f ÍSÍ? dia ff

tovKnrqpíspr perdido;'comoconfa m-^m.^. 7 j
03"? mm

í C
Ç'!

ua"?rrMé.<) «orpode Madanelafua mãv&dcou
£«* ChnftaaS,&o^ctambem ertauão es óflòTie Grac.Vát

íosdemuyucortfolaçam.- ' Píraosn<*-;
royielecudòno d^Qfaca«ânu. í".„ P ~ j n

mes de Iulho do mefmoVnoo? &?£ R^™ de Bugem no
~ i •

'"°> x5ctat^ agradecido so«narírpc

íaKtu^fT°' qu
'fie,lc**h^J2S!Diani talar doutraeouíjjcontaíido a todos as osrtírnl rrA+,vaido que pagara. Pelo que feas filha, qoc lhe L/r7ml 7>

dascom o que x^.ram, emún<£m tamanhos^o^t
cia pediram aí^pay, qmfefle rogarao pJre

-
a$
5
fizfire ,

"

cundon9)afslpordareftcgoaoÍfilha s;como
q
pôrircpare:

IírÍ!„ £J,8" í'*-ta«*««'P^ defejoquetinhade
[

»Z ^"'f^f

-

Zcrv« a«' ^us- que nam vTam as pri!

55St f?°í
U

-
reCad° a° Hredizendolhe q bem en3^'*^ ter os apanhos qouue em Ofaca ,

n»m-
f^e«*fiteer«8pf1 .t1Mn fumptuofacomoas primeira?

f, ™r 7 -

ero.B«gen«.Na5 lho pode negar o padre p l

em BuSí"
Z°e

r'
q aam\fciP&a«™.& muyto menos^ucm Bugemqerafeupropno Rey ao, onde depêde delle, nimfomente aChn/landade ia fevr» •m -,.,,~,i.

l "''"•"a™

U -fo.,, r c 7-« ' ) ' *cambem aconueifam ó>

.

fecfpera fazer. Eaftiftereípondeoqfariao que lhe pedi,.

ainda



i d* qú^<ct*mo*%IB* frnô-àizi* 5 hflfrl fta& tfn th paHiíio**)

aparelfto?deuido: ma^qii«*à]Kiá de Gracia coin os íírfragnfc

& cõ .fuají?o-á vontadeíè contentaria.

Começaraófe logo à aparelhar as chufas neceflferias^araÃ
e*equia§>& chegado o dia em q feauiarride fazetjiwandbfilfc

^Uiidono: emíK>me #è ta filMs ao pa^e bfobfere*dotííoç;i&:

iííentar^dGsldertr^o1,irBasidk4ndolhe que aquiMo maftdâíia

para ajuda do gafto^nãopaMq o repaitiifle. com os pobres^

pois jaem Õfaca íe lhes tmna dado efmola, dalguns de feus

^riiicipWmandai
ta <% cinq&o icrazadosi^O^noíIoiHudãdo^dak^^hfiftãolf

de etlgenho & abilidade emeoufas de ítãail ornarão aigreja

& <ffa quáto melhor» pocjèraõ 3& quis noflo Senhmr para acre

centar o numerosos padres, q a eafo vieíTem ter a Bugê, para

fe confeíTar opadt;^ ifcMf emi$a.mfnjg*ichi com húifmã&

fk algas dogicos^ q fo^ gran<faa&eíí«fpftría fgayto^íolemnidâw

de & ptrfeycaõ das exequias.tJflns^oq nlllas paílou ck aíatrl-

façam com que fícàraõ lec^fidono & jtodgicosidas , fe en*

tendera melhor por fcu-? jatW^v tr>e#no?padre emi dezoito

ide Agoí>ode<|Q,iHefcr4Meo a^p^ifeYiOta^o^aqttalcMz âísl

Porqiefb^à yd f^#$fe joio, JtóÊf^t Q ílfceiíoj ]ftcner^o dl ttfc

equias qaqui fizemos a Gfaeia o r$if íre>* nelia meudamente*

O cÕceççp da SgMkéfc da^úfea^mt^a^^ang^íKfrniãoí Iiè^

ck ^orre4 a?udácjo rfe^uy te*s fkfeõs iéfki^&Un§zQ$ ggjtift£g

jr^a^tosto,&fltíbí& ;
a§ |>^e>dj^^dC^iU ,^eihtíijçjicreíp^

dos j|qpapei4^#ft^^^W^op>l*ijrçr£§ |&i «Jhifabri âoteèi

fimy to admira d&çQa^gffef?? por fer coíifô fm»forneisc^am$

fjual litvba ipatro degrãos btr$ pr^porcionaki^s,^ nodais ai

ta^úa,,varan?lmha bíém çQ^çe^wda^&atumba-n^inéyoíeiti
l^rta.com sh^fii?prpano fepifiaéo de lauor dâfibfeajtòy ibeni

deura*9ldol



iapafn,

:^a cruz, & na dunre^a ^mUm^M^m as armas & norr*

ÍC 9 .

raclai* cncl™ delle hõa coro* ricafeyra de A*nus Del

JJt^T1 rrpfefencar a dignidade dc Gra>-Wfcccmo fora fenhora do ReyAodc Tjiígo que herdou ót
fcttpay-, quando rafeu com Jeeúndono, o qual Ígora lhe troUecu Day^dandoihe efle de Bu

?
c*n Poios degraos cíhuam

|>cteo de feftnta caft^aes prateados & dourados^que paraTíS
^zcr^moomruasvelbstmhcmmimtos ôc pintadas qt,è

ja& paredes delia cítauaõ eubertas de cortinas de feda-deW-
nas corrs, queprte eram «deíh cafa, & parte da refidencia efe
yamanguchi: & porque a gente auia de fer muyta fe acrefccft
*óu na díanteyra da igreja Hum grande palanque cuberto pot
cima para que* gente principal eítiuefíe no Corpo da i-rcí*& a demars neítc palanque. Para íecundono aparelhamos h*
Jngar,a h*>ajlharga da capella ní^cómo coflumamoç a faz**
^as igrejas deíaprá para o fenhor oa terra. Para as molhert»
iMottalczarãe outras principal feruio oDtra falla,c)ue e#d ,5
*0m igreja. No êhM exéquias pola menha vcvo Iecurido
»0 com tanta magefrade & acopanhamento de multidam dè
^ente^omo íc frra^íenW da Tcncà, Saymos a recebelo ao
pateo os padres& irmãos: çVleuando o aTcu lugar nos rcucf*
*irnos logopara cornefòfr o ò^ficioq-fizemoseftandòaiTeiira.
ctesao redor da effa ô$pádr<^coifr capas ,^ôsimâós & do
gicos cõ íobrepeili^s, nò cabo delle íe cíiflfe rtlfíTa, óc p>è -ou
« irmão I oam deT^fe^tnuv âpr*poíítdpára os couíntel, ã
pola ma^orlçãrtJD e^^i gentias, • Ouuiram cõ cítranha atten

-

fam<Spadm^faeti rbmôtaWrri eítetféram em todo o èfficio
ró rhuytacrefre^íitía,& fempre dé Iôelhó S éVdifcub<¥rd*<ctó
feaaneyra, qk tási aqui cortiòem Ozáqtia com ínier xitítò ce-fl
cutfo dçrgentiosi íenão vio indecepcia, nem dtfòrderhalgúaí
ims todos eítauàÕ com t*m*a mddeftia, comofefdWhi 'Chri-
ftaõís. Acatou apfcim^dttod^s-i^p^Dfe^í fe©ík}#w&*

fobre



fbbre ã efla,& raínbâ coto ás cerimonias oYãgòà benta, & ifú

cenfo ao redor com que íe concluso o officio. Repartimos co

roais de quinhentos pobres, q concorreram aísi da cidade,eo-

inodos lugares ao redor, porque foram auiíados queauiade

auer efmo!a,todo o dinheyro que fobejou,do que lecundono

& os feus mandarão, de que clies grandemente fe edificaram

& lecundono dilTe grandes bens de nos em nofla aufencia, ft*

íando com certos fidalgos feus. Acabado o officio fe deteue

por hú pedaço em ver o ornato da igreja, & da eíTa, dizendo

corri muyta admiraçam, que núqua imaginara poderfe ver em

Bugem coufa femelhante, nem fe fartaua de nos dar as graças

por iflo. Ficaridofe todos os mais na igreja, vendo de vagar o

ornato delia: elle com algús dos mais principaes, íe recolheo

para dentro de noíTá cafa ÓV comeo aquelle dia comnoíco.Foi

inuy bem feruido, porque SoiemondonocÔ hum irmão noffo

& com ajuda de muvtos Chriítaõs tomaram à fua conta o coJ

certo do batiquete.Deteuefle em cafa âtè as duas horas da tar-

de,dandome muy tas vezes as graças, 5c tratando muy tas cou

fas boas de nofla fanta !ey, E principalmente ponderauamuy

to a intenção com que os padres vinham a Iapam de taõ lon-

ge, deyxando fuás pátrias & parentes eom determinaçam de

> tiunqua mais torhar a eflas : & dizia que ifto naõ podiafer fe«i

nam porque tinham conhecimento muy certo da verdadeyra

íaíuaçaÕ, & falando com os feus lhes diíFe: Nao ha couía mais

íanta,que as exéquias que os Chriíhõs fazem 3 feus defuntos

quem pretendefaluaçam nam bufque outra coiífâ, porque as

fey taS de Iapaõ tudo hc zombaria, nem tem comparação com
cita. Acrefcentando mais: Eu ainda nam fou ChriítaÕ mas ef-

toumeyo conuestido. Polas quaes palaurasfe confirmam os

honiés,no que ja dantes foípeytauaõ delle,que he jaGhriítaõ:

ôc nam nos importa pouco terem os feus éfta opiniam.O cô»

curfo da gente que vem a ver eíla igreja he tam grande quf*ne

fies três dias, fe diz, que os que vieram paflaram de triúfâ mil

almas,&porque nunquá ceflTaõ deyxamos a igreja^&jMfcíTa àf-

fi como eftà por toda eíta fomana,que para os gentios hehua

pregação çcnx que juntos^ mouem, aquerer fer Çhr/ílèo^.

L Iecuri-

^-
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Iecundono vai moflrado tarn boa difpofiçSo^ que parece que
anda co rn continua remordimento da coirciencia,& que nua-
«ma defeanfa fe não em praticar de ncs,& de noíía lei, propor*
èo muy tas duuidas com deíejo de íaber o que lhe conuem, St
frequenta nofTa cafa mui amiúde, falando com os padres & ir-

mãos com muita familiaridade daseouías de Deos,raoftrando
femp-re ficar muito fatisfeito.

Neíieannode6o2. comofoio terceiro da morte deGra-
cia, no qual cuílumão os lapões celebrar as exéquias defeus
defuntos com maior pompa 5c ornato,defcjou também lecun
dono q afsi fe ceíebrafíem outra vez as de fua molher. Auifoii
diflo o padre que eíhua em Bugem ao padre Viíitador, & lo-
go como era rezão lhe mandarão de Nangazaqui, paraefte
fim dotis padres,hum irmão, &fete ou oito dogicos cantores

i com algus inítrumen tos muíkos, & ornamentos ricos
, para

• q as exeqsias deite annofofiem, como realmente foraõ, auan
tejadas no aparate & fumptuofidadej às do paffado. Como
qual íummamente ficou agradecido -fecundo,& os feusroui
contentes 6c edificados, Si tam fatisfekos, que bom numero
dellcs teuera ja recebido o íanto bsutifmo fe teuerã tempo pa
ra ouuir todas as praticas Sc fermoes do Cateciímo, mas como
ategora andarão Sc ao dão ainda tam ocupados na mudança da
cidade Sc na noua fortaleza, como jadifle, na qual continua-
mente trabalham mais de fetc mil homes, não cero tempo fe
«nam he de noite,na qual ainda acodem muy tos a ouuk as pra-
ticas, que fe fazem Sc defles fe bautizàramalgus do numero
arriba dito.

CAPITVLO XIII.

ffDas coufas que nefies dom armospafsd-

ramemOfaca.
A cafa q acôpanhia tê na cidade o*Ofaca , reftdc ao
prefentehú padre cõ três irmãos ocupados fempre
naeõueriam daquclla gêtilidade^ pola miíericor-

áh d* Déos não foy pequen o o fruyto de feu traba
Ifaí>

? refpekãfdo
fa di^eza & pertinácia era qeftacidade por to

dos



Bòscftés tcpospafíados efteue fempre, para admitir o Euãgç

lho, por eftar tão vnida cõ íeus Bõzos, dos quaes eflà chea, q
não auia poder cõuerter hú cidadão, ou mercador delia. Acha

do os padres mais entrada cõ os fidalgos ôc Toldados, q andão

naquelia cortc,q có elles pote de dous annos para qua,mouco

ôc trocou Deos os corações de muitos de maneira,^ dado ore

lhas às coufas da fè,& a ouuir a pregação do Euãgelho, andão

ja co taõ boa opinião& credito de nofla fanta ley, 6c taõ ren-,

didos aos padres, qos mefmos gêtios affirmaõ,q fe a coufa afsi

cõ>inua,em breuc tipo fe cõuerteratoda aquella cidade. Os q
fc bautizàram foram paíTante de nouecétas peííbas: parte do

pouo, parte da géte nobre. E para a conuerfam deíla, ajudoq

Wuito húa fenhora qja o foy do Reyno ctOmi ôc q no têpo ã
Nobunanga íe bautizou jãtamente cõ feu marido,q pouco de

pois falccco , chamafe Quiogocumaria: eíla tem dous filho*

q por feruirem oiuy bê nefta guerra paííada a Daifuíama, dc«

a hú delles no repártimento das terra? o Reyno de Vacafa, 8ç

a outro o Reyno de Tango. Defejou fempre eíla fenhora poí

fermuyboa Chriítã, vertambé feus filhos C^riílaõs, E afsí

por íua perfuaíaõhú delles auia j a algús annos,qfe bautizara,1

mas porq entaó era mancebo, cie cõ perfeguiçaÕ de Taycofa-r

tna naõ oufaua tanto de fe manifeílar,& jútamente viuia fem-

pre entre gêtios,& cõ defejos de fubir & valer na cortc,de tal

maneira fe foi esfriando, q mais viuiacomo gentio, que como

Ch/yffep- Mas depois q Dayfufanu lhe deu eílç Reyno, af$i

por çõfelho da miy,çomo das ncífos ãvfaziaõ muito polo ajp

dar, deu^íleann© tam grande volta, q o padre Organtino fi-

cou delle cõ muita fatisfaçaõ: jâtamente fe bautizou húa fua ir

mãeafadacom búfenhor getttio.DefejãdQpoise{la,q de no-

uo fe cÕuettíeo, & fua boa mãy Maria de ye.rê tarobé cõuertir

do a outro irmão (q eíla caiado cõ hú^irrnã da mãy do prinoi

pe da Teca filho de Tayco^pr^ocuràraõpriínf iro de cõuerter

cila fenora fua rnolher>& ajudadas doutra Chriílã antigamêtc

nobre,q tinha muita entrada cõ elia,pouco a pouco a fora per;

foadinçlç qouujiflc a$ .praticas do cathecifmo díp. irmão noíTo

La com
*



com as quaes ficou taô fatisfeym & rnoiriáa, que fe fez Chríf-
tã aqui cm Ofàca, ôc depois de bautizada , eLa com fua fogra
& cunhada períuadiram ao marido, qfizeiTeomefmo, como
fez no Meacb onde fe bautizou com algús criados feus,como
a diante diremos. E porque ficaua ainda à boa mãy outra filha

gentia.a qual foy húa das quatro principiaes molheres deTay
CO) todos feus cuydados agora fa5 na conueríaô defta. E poro
eírando ella muy doente era Meaco fez fazer grandes facrifi-

cios & oraçaões poios Bonzos a diuerfos Carnis 6c Fotoques
por fua faude, fem lhe aprcuey tar cm coufa afgúa, daqui to*
mou ccaíiam a boa mãy, para lhe começar a tratar das coufas

de Deos,dizêdolhe delíe,como he criador do Vnitterfb" 6c au
tòr da v ida, <5c faude dos homés,& que fò a eíte auia de acodir

a pedir faude,com que ella fe moueo de maney ra,que logo pe
dio à mãy, mandaflèm rogar aos padres que fizefTem oraram
por ella, & mandou logo húa boa efmoía para a mifericordíaí,

queyxandofe ainda da mãy porque ate agora lhe nam tinha
tratado defías coufas de Deos:o q mãy deyxou de fazer por
efperar conjunção. Foy noffo Senhor feruido que depois da
cfmola que mandou,fe achafTe melhor & tem prometido que
alcançando perfey ta faude ouuira de propoíito as praticas dõ
cathecifmo. Três fenhoras principaes, molheres dé certos fi-

dalgos gentios fefezeram Chriftãs íemelíesofaberemrpo-
Io qual de feus marido* 6c fogros foram muy molefladas,para

€|tte tórnafTem atras, atè lhes dizerem,quc fe afsionaõfàziaõ;

asauiam de repudiar Sc lançar fora de fuás cafas>E porque eraa
parentas, 6c fe faziam caítas húas a outras lhes pro hibiram à

'

communicaçam entre íi,mas cilas fecuuersm cem tanta pru-
dência, 6c valo^que feus maridos ficando rendidos finalmen-

te difsimularam com tilas, 6c depois lhes deram licença, para
Iritrerem como Chriflãs.

Hum macebo da fcyra dosFotqucxus Scbem entêdido nel
la recebeo o far.to bautifmo, feuberaorío feus pays 6c parerw
tes, 6c logo todos a huacÕ extraordinárias diligencias traba ~

Jharam por © fazer tornar atrasa nam podendo elle araança i
"*. "

los



los coro fer filho raòrgaclo,ícíayo da cafã(IÒ5pay$í mas nem

com iftoCeíTaram, antes porefpaçode cinquooufeis mefes

lhe mandauaõfrequenteméte húas vezes Bôzos disfrabados,

outras íecuíares bé entédidos na feyta q deyxara, para difputa

rem com eíle. Mas por muy to que trabalharam nem cõ rc*

zoes nem com difputas o podèram render. E porque nem c5

ifto ceíTauam os pays de buícar cada dia nouas ínuençoês para

o peruerter: elle enfadado& canfado de tantas tentações, por*

fe ver !iure delias fe foy para o Ximo rogando fempre a Deos

àbrifle os olhosa feus pays,b que noflò Senhor lhe concedeo>

porque paflados féis mçfcs o pay & a mãy fe conuertèram 8ç

Iam agora muy bons Chriítaõs.

Hum mancebo de dezanouc arinos,& fua molher tambétra

de pouca idade fe fezeramChriíhôs fem dar conta diííoafeus

pays> qúeTaõdous mercadores ostnaís ricos deita cidade i&

Òíaca,o pay do mâcebo bé fabia q feu filho era Chríítáo mas

difsimuíaua: poílo q aquém lhe fafaua niffo refpondia,cj fe tal

foffc o dcsherdaria, fera nunqua mais o admitir a fua graça, o>

filho ainda q fabia Scouuia a determínaçam cio pay, nada por

iffò fe encobria,antes-dizía muytas Veze s que ò qtie raáís de*

fejauaera, que íhetíraíFerrí quanto tinha 6c depois a vida por*

Chrilto. A molher foy mais perféguida,. porque huas irmãs

fuás zombauam delia, & efcarne cendò cfas couías dos Chrif-

taõs,mas elíàfempre e ftéue fórte^defejandoCcOmo muy tas ve

Zts dizia) que a qiieymaíFcm víua antes que deyxar a fè. Eu*

tre os parttes que mais a perfeguiao, era húa ftra irmS , aquat

ttãô podia acabar de crer dê todo fer dia Chrifta y ainda que

trabalhaua quanto podia ,poTa deuírtir diffò» MasaChriffa

pelo eontrario bufcaua modos para adefénganar,que ocra &:

í^uc o aula de ler ate a rtiorte?}<x hum dos qú* vfou foy èflè, pe

cfio a húa fua parenta que rnoraua juritã da ca^ dòí r>bâresai

conuidafle hum dia a jantar juntamente comfua irmã» Felío>

elIàafsL Depois de jãtar tornado fe as irmãs para cafàaChrt^

fia fez força a outra que entraílem nano fia igreja, cxfeyta

©Mcãomãdott chamar o padse, &; em prefença efe fua irmã
, aÍH' ' "" !

-
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ltft>am\
fc confeffou cora eI!e,dandofhe com ííto a énten4ér,íjué riam
duuidaffe mais fcr cila Chriítã. De que refultou que a irmã
ounqua mais a perfeguio,& agora viue cm paz.
Hum medico gentio dos Reynos que forão de Morioono;

©uumdo falar das coufas de noffa fanta fce & auendo às mãos
hum huro da doutrina Chriílã, lhe pareceo tam bem, que co-
nyo couta verdadeira, ôc muy po.fta em rezão , fe determinou
afcguir aquclla dcutnna, & crerem hum fò Deos verdadeiro.
£ defta maneira viueo perto de quatro annos fem fc bautizar
por não fe encontrar cora algum dos noflbs,mas fazia fempre
oração a Deos, polia menhã ôc à tarde, ate q veio a Ozaqua,* ourando as praticas do Gatccifmo, fe bautizou , dizendo q
ate então viuera em fee, <5c eíperança confiado no que dizia a
doutrina que crendo nas coufas da fee, Ôc defejando o bautif-
^o^áoopodendoreçebçr, comelja & cora a contrição fe
aluaria.

Hua fenhora principal da feita dos Focquexus tinha hum fi
|fe°,J^uec!

ue»a muito, que he pagem do filho morgado de
£)aifufaraa,ouuindo dizer dclle que vinha a cafa dos padres,
& ouuia as pregaçõis com animo de fer Chriítão, fez quanto
podepolloeftoruar, mas não pode porque fem ella o faber
fe bautizou: porem da liapouco tempo dizendolhe que o fi-
lho eítaua em cafa de hum fidalgo Chriílaõ feu parente, & ã
ah fe auia de bautizar, fayo de fua caía como hua leoa furiofa,
çc entrando onde o filho eítaua cm conuerfaçao cõ aquelle Sc
outros Chriítãos feus parentes, com a mefma fúria, que, leua-
ua fem falar palaura toma o filho pelo braço, & o-.Ieua cõíigo
dizendo,que por nenbucafo auia de fofrer q mud;fle a ley.dç
íeus antepaíTàdos. Ficou o mancebo muy afrontado comido
& a máy tornando emfibem arrependida de fe ter deyxa/ia \ç
Mar da payxam, & fazer-huacpofa taõ indecente a fua peíTofc
p por hua parte enuergonhada,por outra defejofa de aquietar
cfilho,que eítaua delia muy fentido, &lhe dizia claramente
que ja era Chriílaõ, em fim fe aquietou & lhe prometco que
tambemiriaouuir as pregações.

Hum-



um. 44.
Hiim fciáior grande gentio rnat du os intios páffâdòs ícín

rezam fuficiente a hú Yamarabuxi (que he o mefmo qbe fey-

trçeyro.)0 demónio para ganhar credito com os gentios, to-

dos os annos dó mefmo tempo cnrraua em-íua raolher,& apo

derado delia a atrorhentaua por algús dias, affirmando que el-

le era aquelle homem, aquém o fenhor daquelta eafa mandara

matar injuítamente,fez ellemuy tas deprecacoês & cerimo-

nias p*ra o dey tar fora de fua molher, mas tudo em balde. Sofc

be nifto que viuia em fuás terras hú feomé deflerrado por fer

Chriítaõ.-mandou o chamar, rogoulhe muy to, que fizefíe aí-

^úacoufa có que fua molher fkaffe Jiure daqueíJe demónio,O
Chriftaõ vendo, que por ella fer molher de hum fenhor tana

principal naÕ podia fer verfe-co clía de roflo a roílo, pes cm
húa camará húa imagem m fazendo ©ração Sc com grande fe

diante delia loco o demónio fayo da molher, fera nunqua
mais entrar neila, quiferaella fazerfe rogo Chriftã , mas por-
que todos feus parentes & marido eram gentios nam fe átrè-

tieo por entaõ. Acertou de morrer o marido, & como fe vio

defembaraçad^,ie veyo logo cosn fita mãy a ncífa eafa de O-
faca& ouuindo afrpraticas do eathecifmo, ambas juntamen-

te fe bautizàramcom grande alegria^ &eonfola£am de fuag

almas.

Antreos mais que fe côn^ertéTam- foram aíg5? Fonzos
bem entendidos na doutrina defuas íéytas, o que o ajudou

muvto psrafeusfregnefes, & diácipiilos também fecqnucr>

tèremv É, forno quer q*re os mores imigos 6c perfiguidores, q
te mes cm iapam, fames Bonzos, nem ha remédio para otfà
Zer cuuir 7*oíFas praticas 6c fermoes: com t&do cite ideias an;-

nos vieram algús, 6c ficaram prefos, Hurrefoy dos msis infi-

gnes médicos de Oíae3 r o qual osannos atrás fora Bonzo, Sc
pregador afamado, ôc feu pay ainda mais que eile St amboy
laberra rrmy bem as le) tas de lapão,& eram de fodos conheci
dos por grandes letrados, A efte pois trouxeram a noffa cafa»

dous ou três fidalgos para que dríputand© eíles com hum ir-

Uaacv noflo^G Bonzo o aj,udaiJe <k faucrecefiT&na £Íifpueay o'



V
/{qiial ^jydaiia 5que facilmente poderia rèfpcVmfeids règ^s, q
de ncffa parte fe deffem, & foítar os argumêtos díficuItpíoV
Mas começando elles a difputar,& perguntar varias coufcs fi
tialmente pouco a pouco ç foy tocando N; Senhor, & lhe a*
brio os olhos de rnaneyra que fe conuertep 6c bautizouj Viue
agora Chriftãmente corri admiraçam de todos . Acõteceo a eí
te hua CQufa,que porto que foy íonho,foy notauel Logo de-
>poisde bautizado por cinquo dias contínuos o ameaçou o de
monio em foivhos que fenam tornaua atras o auia de matarrre-
iiiliáelle também fonhando>ma$ o demónio inítaua,reprêfen
tandolhe muy vinamçnte,como que o amarrauão óc o punha
nua ctuzj&elle acordando com iftò,5centendendo que eraB
medos do demónio benziaffc& fazia oração a £>eos, paflà-
dos eftes cinquo dias por outros tantos fonhou o contrario,ã
Jhe Iouuauam grandemente^* coufas dos Chritlaõs,& que n5
auia ley no mundofemeihãteaella, &que via diante de fias
imagens de feus ídolos que antigamente adoraua, no inferno
«naltratados & rotos, porque algús erâo de papel, 6c elle mef
mo lhe atiçaua o fogo com muy tá diligcncià,o qual tudo ain-
da que foy fonholheaproueytou muy to para ficar mais for.
tificado na fè>& afsi viue como Chriítão antigo & por feu me
yo fe conuerteram algus gentios.

Qutro Bonzo daíeyta dos lcoxus,qoe tinha feteeentosou
oitocentos freguefesvcyohúa vez deísimuladamente a cafa
dos padres com fei& ou fete homens honrados com intento de
conuencer ao prègador,que lhes prègaííe.Ao tempo que vie.
rara, acertou de naô*ftar em cala quem lhe podefle pregar,
& afsi fe tornaram. Mas o Bonzo coníiderando no caminho,
que nam podia com verdade dizer a feus freguefes, que coruê
cera o pregador dos Chriítãqs,& vedo que cõ iílo fua íey ta fi

caua defácreditada , toruou anoffacafa cõos mefmos cõpa-
rçheyros, Sc achando ja quem lhes prègafle ouuio com cVes a
prègaçam: na qual de tal maneyra ficou conuencido, & como
atado de pès de mãos, que diíTe no cabo, que tudo o que tinha
ornado era verdade, & quenero ^lle nem ©utrem a podia con

tradizer.



-*t€c£t£i&2e£. Cornai*!© ainria»queccmuenciáOiham fitou co -

i, uertido éotpdo, jior riao pe3rdep0sípT?efente%<Sc oferta*^ dè^fe-

Us íregutfcs de que nec€ÍFârkmeritiÇí3UÍa de carecer^e fe ffeeí-

fe Chriftaõ: mas défpidiofle dós padrescãprorneíTAs que de-

pois o feria. Seus compaoheyròs dali a poucos dias bem inf-

troydos hâíèy febâutizârarm -Ainda que a conuerfàm^qâèfe

fez errííOíaca eftes dous annps^oy dctmjytaimportahdaalsí
iia qualidafdècomona quantidade das pefRm, naõ foy menor
o fruvto, que fe fe2Tcom o credito que fe foy ganhando corn

os fidalgos da corte de Dayfufama,qae por fer gente dos Re/
nos de Quãtd aonde atègora naõ foram padres, 'namfabiâin

cjuáfi nada das coufas de nofTa fantâ ley> antes tinham bãyj<o

? conceyto delias, 8c grande das feytas que feusBõzos lhes ptè
gaõ:más vindo agora a Ofaca toda a frol daquellesReiflos, foi

grande o concurío^quenaquella cafa ouue, aCodiudõ muy grã
*k numero delles a otíuif as praticas do^cátheciffiíq: tons por
coriofelade de faberque ley era aqueUaVoutros pafa a cÕtrãdi

zer, & outrostrazidos porfeus amigos, & afsi efcretiendo o
padre PerbMorej5 Superior daquelíã-caía ao padre Vice Pro
uincial, em húa de vinte Scnoue de Agofto de tfoi.defpóis de
tisepctir o fobredito, diz afsi,A mayor parte da gentede Dayfu

^ama; pouco apouco veyofeftacaíâ,&nâo^Sêd© antes cqu
fealgu^dehoífa fantáfc , antes tendo baxó conctytòi deHa.

em varias dífputas ficaram ta© cóauencidos que ja hiaiaa dizen
^omuy tos bes delia. Entre elletffoy hum íénhor chamado Sa
' jemonno dtí s nfais àíiifados & entendidos najfcy ta dos Ienxus
* dè todo ÇVuánto, de qufe parai fio tem a fal^riadòs dous-Bon-
zos os mores letradofdefta feyta,vieram com elle outros dez
ou onze fidalgos grandes, que o que menos-tem derenda efc-

tre elles dizem feram vinte ou trinta mil gocus da ros/quéfao
outros tantos mil cruzados. ^eodo'efre fidalgoem hoíJa igre

ja a imagem úo Saluador cõ o mâdo>nas maõs^c©meçou a dis-

putar dò riiund© querendo prouaP que era quadrado! c^nain
•redondoj& dandolhe híí irritaõ Iapam rezam em contrario,Sc

^rottaadoiiri coitioi nartí pedia>fet^o^nitíleponto comae«•

â
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cidoéHoranflogo tratando do princípio defle mundo, Sedo
criador delle, & moftrandono principio fazer pouco cafo do
que lhe diziaõ, indo porem a difputapordiabte, procuraua
pelo menos prouar,que ncíla ley era hua mefma ceufa cõfua
ley ta. Atè que finalmente mofrrandolhe o irmão a grande de
ferença^que auia de húa coufa a outra, fe foy fatisfey to louuan

] do muito noíTas coufas, & prometido, q como tioeíTe lugar;
auia de ouuir de pròpofito as praticas do catccifmo, & íc auia
de fazer Chriftaõ fe ficaiTe vencido^ iem os que com cUc vis*
ram falaré palaura,q parece o traziam porTeu Achiles.OatPò
fenhor chamado Ipuouoribe r»uy priuado de Dayfhíama,ve»
ryo tãbem trazendo eomfigo algús outros fidalgos, óc hú B<S«
2o muy entedido nas coufas de Iapaõ,& depois òVWgadifptt
taqucouue, louuoumuyto as coufas de noiFa far.&aic , di-
zendo que íhc parecia certo,quc dentro, de cànquocntaannor
a mayor parte de lapam efhria feyta Chriírã. £ na verdade
aísi parece, por fe ir defacreditando mmy to a doutrina das fey
tas de Japam, ãfsí por riam aucr nelías fundamentoycomo po«
la mà vida de fcu$ Bonzos, (kTobre tudo pok fosca dá rezao,
verdade, óc pureza de noífa fanta ley. E ainda que muy tos a
mm recebem, por fcijam atreucrem agua*daJa, polo menos

;
por todas ay partes vam dizendo bem delia difpucando co«
Teus Bonzos gentios, como felofíYm ChriíhSs.Enire oatro*
qttefe bautizàram, foy num mancebo principal, o qual de-
pois de ter difputado, & pofto muy tas duuidas conuencída fe

fez Çhríílâ , dizendo que aki da que Day difama o deyíaíle

foradefeu feruico&omandíffe mata», rvswm poderia de yx^r
de fe bautizar, Sc com cfte animo perfeuera ôcanda perfua-
dindo a ostros da corte que ouçam,.o catheciírno. Atè aqult
canado padre.

Autoriza também grandemente as coufas denorTaían<fba>

fea boa vidados Chriílãos, Sc o odor devircudes* quedam
pelos Rey nos onde eftana cfpalfrades, &a conftanciã com
que coftfrflTam, & perícucram nella,. quando por feus fenho*

3€ifamtccudos&pcríejuidos^ucadcyxcm.NoRcYnodc

fir^S*



Bí»erô; ondedom loarh Âcaxicamon, de que ácíma falamos,

tirtha feu citado hc agora fenlior hum gentio chamado Qum
godono,aquém Dáyfttíama;ò*ieu,>porque nosempo da bata*,

lha que teuC com os gouernadorès, cftcpelxjfituorclQer açUe»>

fc Ieuantou& pelejou contra os meímosgoitcrjnâdore^quçi

delleíe fiauam. Eílando pois eèenutyto mal, qucjparcscia eC*

tarou doudo ou endemoninhado, & chamando bús Bonzosi

5c nua fcytiçeyra para que lhe fizeíTem certos feytiçogtpofe-i

rampara efte erTcyto ao fogo h€a pancHa deifcrfo, cheai de^j

goa , ôc acortteceo cjuena&fómente nam pode feruer^ mas

S

fubitamentefefez empedaços, & tomando irfo era maoagoti

ro perguntou Quingodono aos Bonzos a caufa d<:fte íueeílo»

dicslhe refpondèram, que padecia tam grande mal por tem

em fuás terras Ch rifta5s:Potiftoyi&porque flcítctêpo £>ay

fufama falara mal de nolTáscoofas,xtízcndo que nlmqueria q
ouuetTc talley em Iapaôlmandâram feus gouernadores dizer,

cnxnome de feu fenhor a algus Chriíbos prtncipaes dos que

tem em feu feruiço
,
qu& logo dey xa(Rm de jd fer : fcípondèraé t

clJes xõÀnvmàxõi tãcia,&jpriwipstafeentc dô Toam Aimacufa-

dono (q fendo deíler^ado de fcueílado de Atnacufa, de q os

anrtos paíFados foi fenhor, ferueagora a efte príncipe) qelle

era Ghriftão antigo desdostêpos de feus pays, & q nam cuy-

dauajCj gs gouernadores lhe mãdarbõ a elíe tal recado:porem

q fc feu íènòr afsi p queriaj éotêdcfle q antes ^e^xariauí rerida

&avidaííqi2ealêy que tinha: & quéUfsi o:

dilíeíTcm ábeítamc

te de fiapartcao^meímo Quingodono, & que fe dtfes. Mio nâ

quifeíTem dizer, elle mefmo lho diria. Efta repofta «Scrcfo-

1

luiçam bkfrou para os> goucrnàMores i«ame ntenderem mai#t

com elle ntrajeottkor ©utrfenefla matéria. Outro fenhor i

gentioi neftc mcímo roièpotpcrftiâ)dtdordcí íàim homermquje^
gouernaua fua caía mandou dizer a outro fidalgo fqu parente l

©G^riadov o qual era Chríftamdej^aííc dep fer, pois £>ay*

fufatna dizia, que nam queria; eítaíleyiem lapamt Rcfpon*
deoíhc, que nam fò por rcfpeytode íuaíaiuaçam, mastam?

'

la honra do mundo nam auia de tornar atras, nem
M 2 dcy-



deíxsr o èammhô?da&lu'aç«nr.^
:

,

gria comè (atavpoique feciaáfta p*E3 eUe deta a ta afrontai quc?

nampoderiifmais^^
c^òfeeMâfle bDsnr) fèfejrafMeile mssxfm&^tettjporâts

} fero que,
rerèntendèr <i^niE^^rúa4liQ^^#arc£.çô;m-t»y ^^aku íe-
nhor efrafrepofrajác lhewncekieo iog.aque podeíTelíuremei.
te viâe»cõi»(D ChriíiaQi Mas aconteceo dahi a poucos dia? cr

t^m^^^t^ékHmx^m^&i^^uJ^^\l^x roâdafTe tíÍ4 re*,
caiáoç tti^cayflkem tara grande defgraça , c] o mandou matav
fem te f tempe tpara guuíe o catheeiímow^c fe b auti zar, com<%
detra enteiider*M-e defejaua,. : ./

_

v Por ocafiao das foiemn e s éxequta^que nêi£a caí* â pe tiçã ox
dc4ecu^êonoife.§z

;
ctam por Gjraciaíuamolher, como ja fie»

dttd Jpsjrf eetf ao çajdtex Qfrgtótind.-Tatuffeer tàrnbera
:comtt

qbr^a^aisiSi^nor grafidequeos no^5^cuiàm>adcwiT Ago^íi

,

£imê\Q* Sc afsi determinou de lhe celebrar com a- mefrFaioIc*
mdadèluase^equiasí porque ainda que no zwiXpiitâàQkú*

filho :& irmaÕ:-tòdauia'pdrquc Éoy morito.por toiao dado de:
Da> fufama.. Mara fe lhe podèram fazer fuás rtonrascomoa*^
pacato &íolemmdadc que mereciam. Mas porque agora por
muy folemne» queiyieni, ficauam enenèerras-oorjiras bocas
de G*a cia>ffez ob&èráffa Ber fua determinaçam a fua molh erp

:,

Iyfb,& afeuirímâlálofe^^c^inkírcii^parê^^.inatschrfò'
ffaõs, o s quaes acodiram todos acs dfficiò^oueiecehebraram^
o dia íeguinte depoisdos de Gracia^auendolmelíe tantas lagri*»

;

roas y&mais que © dia ithniMHjl íffi i nmfígt tiín «n ilif tjíifdtolILji úi^u
tiwtâb jeè ncur íb de gentae, ?quíá -acodi©; xwexxxnoncerto daí igre*?
ja\#pdàèíTa, queJc náin5pi^iam)Qs«jí©áro$vai<r. Orjue mi)n-
tou muyrapara <^ue todos cjs ge.ntío^a<^e
íemoaéerforconceytOjdo queprimtirotlnharn.de noiíaseoa -

fa*-& dcf^jaíTemoiuuiíasiefpecialmente alguasfeiUio*a*prm* : »

«J^^á^iraf^ icqólmrnitip loia
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cjtéarentá atroes <^ae heWipà outra Wp que fccfia^Dífc*

Meáco.de cima, q aiíera três cu quatro anno^cjúe fefez:outra>

no Faxitw^quc iic hu4paftexia mèítna cidadeVónd* tfi^â|br^
tdkz^í ^Tcfid^Dii#coiíi t<jdà acoite, <Ef& lec^tóè^^1

ann© pilatJòi ©s fotfa ©êéáfitò/a> i^ud^ip cju^fez^Daifu

fmcqrtc» dàcidàdc dê Ozàqiia para efta fortaleza de FuxntiS*
Aqual Fio tcrnpqdrTaieofaraafbiia rriaii nobrr S^fèrtúofaP1

couía que áuia em li^WlMwpàtc^i nútèkèfè&fidi^étiiíBP

toda àbra&díf>ej^
ra a reedificarêcftictâú&é^árúàfâ^áoztâmi fòrt^mas rfâôS

decanto aparato 3r mageííadc como dâriteslera. Para aquIfVaS?

Daifu que it!iid?iTeríi km pfàços todos òâ fcrihore^ de JspáòJ?
E p^lõ mu^to <q^
terrm ós p^d^ào^il^y^rotodu^o padre 0Vf^ntiti&W&$

'"'-"'Vi I t
' 1 í *'- yjr-r

|

fèus prtícntekj como he cofíume de Taparnrfp^ dclle Sí¥eDr~
dô^rágáíalhád^
def&sWífitásl aeorvteceòV^úe eí£e*aád0'^pádMwíu?faM3

ác« algús delle s fniiy ré priuados<& Da$íu vier^rrMItr^pr das^
ctíu&^denofíaíantalè^fo^

Si* dssquaí« i^oftrâ^í»|ícarmu^ fe%íSW^MToHíletòíl?
dõsccHti^^^o^^^p^

tuoíA



ceriam noífas cott&s, 5cu iriam ouuir de pròpoíítoJ Dcpofc
difto, pedio ao padre Organtirto hum Gtio para na mefraa ci-
dade de Fuxirm poder fazer igreja óc caía.os gouernadores de
^fii^^eiaofág^Etum delles^ue fce o ttiòr priuado 51
«He tem,& que pode com clfe tudp quanto quer)chamado F5

V

dazano diflc diante do meímo Dàyfuqtie a$ fey tas que enfinâ
liam aucr outra vida fc dcuiam de fauorecer, & muy efpecial-
menteeftados Çhriftãoso^ecra taraTanta, &tam conforme
arezami &jiumfiihodeftcr que tombem priua muytocom
on^elmp Dayfu

} tomoti a íeu cargo fauorecer osChriftaÕs^em
*udo o que podeffeA afsi o fez com o padre Ioam Rcis.quã-
do^quella corte foy chamado do meímo Dayfufama. Reíldc

?fiw*fiílMi P^^hum irraaó, cVal^us dogicos: &cora
%^i^enciaíj: fez muytoícruiço a noíft> Senhor. Bautizi.
Camle mais de atenta pefloas, <Sc enfcre eiras algQs homes hon
cados da cafa do meímo Dayfu. Alem difto ouuiram muy tos
°?tr5^PWC»? do catheçiímp.os quaes quaíi todos fe ouuc
ram dc^autizar fc nefte tipo naÔ fpbreuierâ o empedtmcnta
que arriba tocamps,çom a

£
vindaide tantos teligiofós das Fili-

pinas^o que Dayfu fe alterou t;anto,ppJa rezam que]à diflTe.J

mos,quc mançiou que íenaõ prègaíTe cm Iapam a Icy doschri
itaôs,poIa qual rezaô os padres daquellas partes foraô força-da efperar q fc aqm^^^ a^quellas ondas, detendo por ai

fi[#.mP#°^9m9 i.a para fc bautizar fecretamête & ftm
eítrondo,naõ reparandoja niflb o mèfmo Dayíu, fe os ditos
tchgiofos na,m vicrãò,coufa que aos padres & Cbriítaos cau-
fou muyta defconfolaçam,por fe temerem,poderem daqui na
^r^utrarjferoeíb^nrçs perturbações da Cbriftandade, como
Ç^eíle mefmo refpeytoasouuc no tempode Taycofama.
ambem naquejliacafa/è ouuiram muytas confiiToês deim-

I»órtancia por concorrer nefta cidade infinita gente de todo
apam,& de Reynos,onde nam ha ahi padres, poios quaes os >

Chriítaps eílafrieípalhados: pelo que fenam podem deyxar
de ouuir çonfiíTqc

(
s dçmuycosermos,& ajudar a muy tos que

**? vcn
? ?raJgumxm9i , w.tibioç &faquos ms coufas da fc.

Alem.•*».



mi

\Alem difTtf hc^oifta d*pande confolaÇam, & aiíúrodeftatía.;

fa para ai fcnhores Chrifteõs, que concorre»? a cila cidade,"

poi terem nclla hum rcfugio,pta ouuirem mitTa,prègaçcicrt$

& praticai fpirkuaes,& para communicarem & tratarem fcws

negócios comos padres, como fizeram cfrcanno alguns,&
em particular Arimandono comjfeu filho, & o Omurandono

comfeus irmãos cirando naquella corte.

Nas outras duas caías de Mcaco fe bautizàram eftes dou*

annes perto de mil & trezentas pefíbas, muy tos dclles pef.

foas muy nobres; poílo que por cauía das guerras paflàdas

agora eftam deíterrados. Outros íc bautizam mas em fecrç^

to por Dayfufamatcr prohibído queii nam façam Chriíhosr

os fenhores principaes,porquc eftes depois nam faziam cotf*

ta dos Carais & Fotoques, & afsi estiam podia obrigar aojti-,

ramento» a que o íenhor da Tença obriga todos os demais fe-

nhores. Dcftcsfoy ©principal Saxodonofenhordo Rtytto

«Jc Vacafa, õc filho de QucogocuMaria, aquella fenhora de

que acima falamos nas coufas de Ofaca, com cuja eonuerfarrt

íccfpera que tendo aquella Chriftandadcác lapamapaz de

que tantos anãos ha carece, fe acrecentara muy to a ley «te

5
Deos, afsinaqucllc Rcyiio^ coiwomode Tango àa qual h*
fenhor o outro irmão ;tW por nome Xcrindono também'

Chríftao, bauti>â\ramfc mais huns dous princtpàcs criadot

defíe mefim© Xcrindono, dos quaes hum dclles irtdofe para

Tango, mandou logo dizer ao padre, que todas as vezes qtfe

os da Companhia quifcfTcin ir àqriellc Reyno, foftcntana^i

ctnquocntafe tantos foiTcm, Sc que logo mandaria bufear

pregados para fazer toda íua família Chriílâ. Leuouccm»
ligo huma imagem muy fermofa, para cm fua caía concer*

tar hum altar, Sc ali fe ajuntarem a fazer ohçài»,o$Chriíraos>

que naquellc Reyno, ôc caía de Xirondono fe vamtazen&ov
Entre as pefíbas nofefes quetambém ©nutram as prègaçoenS

do cathecifmo, foram dous filhos dofenhor do Reyno de
Icchingo> cuja mãy ainda que também gearia hc porem

'

:.. .



êajikfá
.1mp>ti*4çMfts,g*i<>% Chriftaos, & |)ofl6qã>em doitefi
>i£«* m**h»\mzRrm pofas razões quf acima difl^ficàrao
«çoi^t^Oíqmy €Oí>úcncído^& conhecendo, que nam auia cm**ra% : yerdadeyra fenam a dos Ghriftaos. Ouuio tànibenras
jgrsgaçÕes a mây de Ianagauadono fcnfaor da máycr parte do
ift^íko deCmcungo,mas nam fe bautizou

, pornam íc poder
ainda acabar de perfuadir que nofla alma he immortal,
7 ,,,Ant^ô^qu>febautizâram
>re, q v^êdo Tayco,eftaua em fcii paço, 5c morrédo elté, ca~im no Meaeo Sc por coníelhò de algfias rholhercs Chriftás '

^ue em fua^caíaitirtha^ítãdo enferma,pedindo aos padres que£U&& os Chnftaos fizcíTem oração por clIa,pedíáSuntameums quiteffem mandar húas relíquias; que ouuira dizer aiu
.dáuam as molhcres rio tempo do parto, 6c qiíe ainda que feu^rido era gcntio,elia prometia fazerfeChnftá,ôc bautizar a
^r*a£çá, que paríílk Mandàrâmlhas, téue faorri parto, bauti-
^ouíeJogò;dahi a pouco tempo morreòd* e^crmídad^An-
«*cs dreíprar fez bautizar o míninó. ManifeftourVòor Chri-

r *ty* (eu «íárido^ ahúamòlher,que^vey(>viíítar.E poítoô
5#llf|CommUytacfficacià, lhe permadiram que morreíTe gen-
tia,^muocaíieafAmída, fiUBC|ua;p podèram acabar com efla,

f
f*mè$ cõ gráridefortaleza perfeúerpú até a morte , inuocanáo
ffempre onome fantífsímo de I ESVS. Pedio que íhé leúaf.
4e.m feu corpo a noíTa igreja,o que nam íeue effeyto,por cau-
sados parentes que o nam cõfentiram, & afezeram enterrar
apelos Bonzos com grande folemnidade, mas o terfe báutiza-
.davoc declararíepor Chríítá %'hfia coufa grandemente foa-
da no Meaco, por íerèlla grande, nobre, & Conhecida de to-
dos. Bautizou a eRa fenhora huamuy infignè ChrifH por rio
me luliajirmã de Naytofindandonaloam, aquelle fidalgo de
.quem diíTcmos,que na perfeguiçam deFingo fe mofirou^muy
Çstorçadp, &foy capitam aos mais: a qual por fer peíToa muy
nobre, & antigamente foy cabeça.demuytás freyras gentias,
t$C era afamada por muy deuota de Amida,em cujo.feruiçb vi-
#eo,íJezafeis annos,prcgando,& enfinando fua íey ta cõ gran-

de zelo,



íãpam 49
íczefo, D^porsque feconucrteoàncfiVfanrafe ' aiíera íete

«u oito annr s ) tinha grande entrada em todas as cafas de gê-

te nobre, 6c era húa grande ajudadora no cuangelho,de modo
que por ella fe conuerterão muy tas fenhoras. Sabendoíe pois

que Lulia fora a que bautizara aquella íenhora, alem de outras

jnuytas muy nobres ( 5c ainda no meímo poço de Taico, no

tempo ern que elle mais perfeguia aos Çhriftâos ) foiacufada

diuitedeDaifufamapor hum Bonzo cabeça dos dafeita de

Amidj; o que fez por meo da mãy do mefmo Daifufama, di-

zendo delia que era perfeguidora, & diílruidora de Arnida:

pois alern de lhe ter queimado húa íua imagem muy eftimada

entre os gentios, quando logo feconuerteo,andaua agora por

todooMeacocor»uertendo,& bautizandoa mu)tas molhç-

res nobres fem o faberemfeus maridos: p< rtantoquearnan-

dóíTe matar ou defterrar Mandou logo D?ifufama , que tara

.bem he da mefma feita de Amída, que a bufcaíTem. O que ia-

.bendoo Padre Organtíoo, 6c vendo que fem duuida corria

grande perigo, p* r < Bonzo lhe defrjar muito a morte, & ter

grande entrada com D ifa, de quem facilmente o alcançada,

Jhe perluadio,q fe fe efcõdeíTe & fcíTe paraas partes dt Ximo:
pque ella por nenhum cafo queria fazer , eícreuendo fobre

ifto húa carta ao mefmo padre, em que lhe dizia q de nenltúa

maneira fe auia de eíconder: porque como f 11a deiejaua muy-
tos annos ha o mmirio: agora que fe )hec rTereciaoc iiáo par-

ra eJJ.e não lhe eílaua bem deixalapafíar, alem diflo que em
todo o cafo auia de ir diante de Daifufaroa, para lhe deícubrír

as métiras; 6c hvppcrtfias dos Bonzos,^ cemn o trazíão en-
ganado, como também atrouxerão a ella por muitos annos,

1

hm fim tanti trabalhou o padre com ella repreíentandolhe o
perigo em que, com o íeu pu^ha aos de mais Çhriíiãos , que
ella fe ípjeitou,& fe foi para Nangafaqui 6c da hi psra A rima

onde Arimandono com íua molher íufta lhe fezerão grande,

& honrrado recebimento dandolhe cafas & todas as alfaias nc
et íTarias, para viuer cõforme a tua qu-ilidade,^ onde também
ajuda muy to com ítugramfauorác conhecimento que tenã

I
.-
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das coufas de DeW as molheres, que cílio em cafa deÃfímift
dono, aonde rauytas vezes vai,

Foimuy eírím*da nefh cidade deMeaco a comierf.Õdc
hum parente de Nobunanga muy afamado nelle, ainda que
ckfterrado: & a de bú criado que foy de Taycofama, que por
na guerra pafTadafer da parte dosgouernadores, ihecuítou
tnais de três mil & quinhentos cruzados reconciliaria cõ Day
fuíâma. E a de hum Bonzo principal do meímo Meaco aísi
por e!!e fer conhecido Sc eflimado naque lia cidade,et>mo po.U conftanciaqueteueem nam querer deyxar de íe b^utízar,
por mais cíloruos 3c empedirnentòs que hum irmão feu lim-
pos, o qua! ainda agora não deixa de operíeguir ôc perfuadir
cjue torne atras, prometendolhe por ido muytas dadiuas

5 ÔC
a de hum homem morador na meíma cidade, quehcoprim-
cipatoriues de Iapam^riquo, prudente,& muy viílo em todas
as fey tas dos gentios, o qual ha três ou quatro annos, que oti-
Umdo muy tas vezes as coufas de noíTa íanta fè, as andauaco-
tejandocomasdosCamis&Fotoques, tachando fi riaímeti
te que tudocra vento & mentira , cx fò a hy de" Ghriíro ver
dadeyra,fe refolueo efte anno de receber o faerado bautiíma,
de) xando e fpantados

5& mouidos a muytos gêtíos>dos quaes
era tido poF hum oráculo nas coufas de fuasfey tas.

Hum Chriítaôofficial irJigne de conhecer opreço&fi
neza das efpadas&poriffo muy conhecido dos fenhoreslí-
'poês, eftauacafado com húa molher gentia filbade hurrreida
dam honrado, o quaí era tam grande imigro de no fia ?ey,que
i^Unqua quisconfentir q fuafílha fe fizcfFe Chriftá por rruís

Cjiíe ^marido nifíofcz, Mc jandoelía também feio. Peio que
o nWidoy *p* he hrohi Cfrrrflaô^e refolueo arfarlhe repudio

& mandala psra caía de ku pay,Scntio ifto o fogro grand^mê-

te ôc fez gffancil^eílrof^osjqueyxírndofe do genro, & dos pa
dres ate lhe por demanda õc o seufar, quebra Chrifld5,para cj

fornaílc a tomar fua moJht r,& a deyxafTe vnjer como gentia»

E porque o genro nam quíy con-fentir nríro, durou a demanda

Wftp <4edoiis anrros, & rtrirrr iem grande raoleílrado* mais

Châfíaõs, ôc padres/átè o^ue. çflç anuo © gaj deu licença i &-



mm. J9
Jha, q fe fizefle Chriftã, & então o marido itòrnõii á tomar.

Tendo humChriftaõ fua molher gentia & defejando grande-

mente fazela Chriítá,o que ella também queria, as foy inílrti

indo muy bem nas coufas da fe,mas naÔ na podia leuar à igre-

ja para fe bautizar porque os pais delia, que eram gentios, o

mm queriam xonfentir. Adoeeeoella grauemente viofleo

marido em aperto, arreceado de lhe morrer íem bautifmo,nê

auia modo para lho poder dar, porque feus pais cftauaõ.fem*

pre cornella, para o eftoruarem: por onde nam achando ou-

tro remédio, fe refélueo de a bautizar elie mefmo^& afsi o fez

fiúí noite fecretamétc, 6c logo o declarou a feuspais: os quais

fem embargo difío querendo mandar vir Bonzos, para que &
ajudaíTem a morrer, &4bé enterraíTem ícu corpo depois de

morta,o marido o nam quis confentir: do que os fogros íe feri

tiram tanto,que por força queriam meter osBonzos em cafa,

mas o mancebo ajadado de certos Chriftaõs fe determinou co

clles,de modo que íe hia armando hú^ grande briga, íefenaõ

meteram algús de per meo, como foram os noííos,& o Logo
tente do gouernador , que he Chriítâo , com que os fo-?

gros fe aquietaram, & a molher fabendo o que paíTaua fe ale*

grou tanto que logo fe começou achar melhor. ERando muy
doente nua fenhora Chriftá fi'ha de hum Cunge ifèiààaá%

dos queimmediatamente feruem ao Da) ri verdade yroRey dç

Iapam,a foy vifitar fua mây que era gentia & raouida de amor

traturaí, a exortaua a procurar fua faluaçmvpolo modo que el

la fabia,pedindolhe algúas vezes q diííefíc Numu Amida but,

que fam as palauras com que os gentios inuocam a Amída,crc

do qbafta pronuncialas para fem pena âlgúa paíTar ao paray-

Çoy poios merecimentos de Amida, & para mais o mouer a if-

to tirou do feo certos Fotoques» ouidolozinhos, a feu pare-

cermuy deuutos, com cuja viíta cuydaua que a filha íe moue-
4

ria a deuaçam. Mas focedeolhe pelo contrario, porque a filha

Ihçrefpondeo que ella era : Cbriftã: 5c como tal auia de mor*

rer, por tanto que nam lhefaJdflc mais em inuocar a Amida;

item lheentraífede íuas porias parademroicouà, íemelham#s

Hz dcoícs.
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deofes, ou pira melhor dizer demónios, & iíro com-hiftoífo
taÔ feuero,que a velha fe foy muv cõfundida, & efpantada da
reíoluç^m & fortaleza de fua filha. Ieximine Rey que foy de
Banco filho dei Rey Franciíco de boa memoria, de cuja rédu-
çam àfèfe efereueo nare!açam paíTada & que eftaua de (terra-
do nefre Revno de Omi aqui perto de Meaco, effe anno por
mandadode Dayfuíama foy defterrado para o Reyno de Vua
que he nos vitimo? fins de Iapam para a parte do Oriente,le.
liando eonfigo bem poucos criados, ôc dey xando fua molher
no Meaco,por nam ter comodidade para a leuar. E ainda que
fie coufa laílimofa, ver hum fenhor que foy de einquo Rey-
nrs poftoemtarobayxo eílado: todauia parece

, que peia
iriterceíTam do bom Rey Francifcfc feu pay o quer noíTo
Senhor Caluar por eíTa via,porque a volta tam grande que deu
em Bugem de fua infidelidade, parece q foy de coraçam, pois
desde entam ate agora perfeucrafemprenos mefmosdefcp s& edificaçam efcreuendò muy tas vezes aos padres, que toma
eítecaftigo^ por fingular mercê denoífo Senhor polo ter )i.
urado da miv ida ôi cegueyra em que andaua & agora auendo
de fe mudar para feu-deíterro^nandou chamar hum padre pa-
ra íe confeflar, oqual tratando delieem nua carta dizia aísú
Fuy ao Re) no de 0mi à pefiçam de Ieximine Rey q foy de
Biwgp, o qual auendofe de partir para íeu defterro, mandou;
pedir que foífe là hum padre para feconfeílar primeiro.. A!e-
grouíe & animoufe muy to coma minha ida. Confi flluíe eU
le & ourros criados feus, que eram Ghriítaôs: bautizâramfe
cutros einquo, que ainda eram gentios,& auiam de ir com tU
lc, porque nam* quis leuar comfigo fenão Ghriftãos. Eu me
confoley muy to vendo fua chaneza cie humildade, & muy to*
tnaísvendo a conformidade que rem coma vontade de Deos
aceyrando rodos feus trabalhos em caftigo de feus pecca-*
èos, tendoos^por particular mercê de Dtos, & conhecendo*
eme tudo he aioda pouco, parao que elle merece» Amo.
lher fica no Meaco,a qual ouuindò também as pregaçõis da»
Catfceciínio,^» bom entendimento das< coufas de Deosvclc

CIA .

1



Jàftrii
1

fl

fozõíe ouueÚ de bâutízar, te nãoTòra portf(peito et íua mãjr

que ferue ao Daíri & foi fua ama de leite , & também por rei

peito do mefmo Dairi, que o tomaria mal, mas diz que elíafê

nco-oceara de maneira que fem auer effomo nem eftrondo, fè

polia bautizâT dentro de pouco -tempo. Tiue muy ta compai-

xão do pobre Rey por ir de (Terrado para partes tio rémcíasí

& tam deíprouido de todo o nereíTariov que foi neceíTirio %?<

padre Organtíno ajudalo com algua coufa de «pie ficou múf
agradecido.

Antre alguas exéquias, que fe fizerãó por peíToas nobre*

com edificação dos lapões Chrifiãds 8t gentios, & cem cre*r

dito de noíla fanta lei.fé celebrarão também buis pòr Sacob>

dono filho morgado de Genefoín^que no tempo de Taicofa*

ma foi Viforey do Meaco, & hum dos Governadores aquerra'

elle deixou encomendado feu filho.- Efte Sacondonb fendo

Chriftão polo ler foi desherdadb, & deíterradò pofe feu pro^

prio payjantes de morrer fe ccnfeí!^u&xomun|ou> &ef*
tando no cabo mandou chamar hum padre* que lêtij-udafie ní
qãella hora» Não no poderão os padres enterrar na Igreja,

1

porque por ordem de feu pay; que ainda então era VjiíÒjtorriâ

tão os gentios feu corpo, Sc o enterrarão a feu tóódo; Mas ai

exéquias que lhefízerã mandou celebrar íipmhWaa-fetíyót
fiomeXugdbhoyPauiotãbéChrínão Sc para aj^dà delias rríf

dou cinquo barras de ourei que montão dfezentos crpzidbs^

©s quais todosfe repartirão éhtre pbbrès,db qpe roais íeedifi*

carão os Xapõis, que das^^rné^ma^exequiasrpofqueosBònzol

tudo o que llesmándao por femelftántes^òfficicSí recoUiení

para ín j&i ferem fôrnmamènte çubí^ofbs & auà/énr/os; don-

de veo que morrendo nefTe frrrtpòTforri Bbrt^otfianiad© Nff
gatecub© dos féis principais de Àttango(qye he num mo fiei*

r© muy celebre que efra rmma#rW^4de Meacojalièm de

©utrarauyta fazenda IBe acharão fomenteem ©uro três mil

Iarrss y que nopntarãp^ento ;
.^.vi^tf rr^ij cr^z^os^ aosf^u%

ítffc tinha tanto amor que eíTando Kparà^élpirár /riianoVufqiii»

<& Icuaífcmàcaía onde as tinha M^-àfasiÚÀQ,tii&)&àell&{&



Tapam
Foi aoInfirmara que foi mui nora da & praticada naquellá
corteae Meaco.Por ond<.quando vem o ertilo contrar^queo padres leuao em femelhates pfficios, & „os mais minifte!nos de foa prcfiíTam,& a chandade com q acidem aos pobrescomtudo o que podem não reíeruan.do nad, para fi, grande-
inentejouuao a pureza de noir, fanw ley, & /ávida 3os queapregao, * conhecem melhor a cobiça & maa vida de feusBonzos. Elle Xuge.ndono, de queai hiamos falando, foi »ran

tZTn,ld°* comb
f

ido P« «"do efte tempo de%2parentes & de mu.tos íenhores gct.os amigos feus, que fe
fizefle Gcnxv, que hefma ima que não eflima os Fotoques-
pu polo menos no .exterior defíe algúas moftras de náofec
Çhnftao, porem elle como o he tam fino, fempre lhes refoo
deo, que antes daria* vida,& perderia todo feu eftado, que fazer tal coufa. E afti o moftrou por obra na morte& enterra-mento de ícu pay gentio. Porque indoo a enterrar em hum
grande «mpo onde fç ajuntaram mais de quarenta mil almas
&quafitodaa nobreza de Iapam, por ferem tenpc em que
todosusfenhoreseítauam na corte, & Jeuando os. gentios
certa diiula polaqual moftrauam que o cramác que adora-
uamos Corais £ Fotoques: elle nan? fomente a naó quig
l.çqar

ç
wa? ordenpH .£,fCz que feus parentes a nam leuaíTem

mmmH^k Vfammfà Çom g™nde fortaleza & ani
*

mo Chnfiao diante de toda aquella gente Sc de três ou flua.
trç, milBonzoscapitae s imigos de nofTa fantajey.que elle era
Cn.nlrao, & por Lai queria que t©dqs o conheceffem, & nUC
aquelles que çonhecímaç sdoram o verdadeyro Deoj nem
temera, neqíeerwer^qQham^eoconffflàrdi.íitcde todo o
mundo nem de morrer por elle quando hc neceflàrio.

i.í .'
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Jàp&m ;2
Iròxímí Cidáácfriuy grafias, foy«bVçj?Qe toiíosos

nouc Revnos deMoridorio ;
& agora 6 he êé dous dei.

les, que bayfufaroa deu a hú (enhor gentio que Úíer-

uio muy to na guerra contra os gouernaderes por no-

me Fiicaximadonoo qtíaicortcmuy btrhcèinés padres -és

Meacoj aquém eftá rèfidcocia pertence £ porque teni èp%

&u íçruiço álgús fidalgo? Chf iílâós, que trouxe comíí^o, 5c

em Firòximaauia ja também outras que es padres fizeram

quando afirefidiaaVno tempo de Moridon©,ped!rarn sísi éWe

como os fidalgos Chriftaõsaos Superiores da Ccmpatínfal

tornaíTem ali cutra vez a mandar os padres, & a íitté? relicíeff

cia, como dantes tinham, & que para iíío lhes dam íitio^brr-

ueniente,& ainda melhor & mais acomodade^do que prirrieí-

ro reueram$'N*õ fe pode iftò eflfey tnár atègera per íYir cdíti

tento & cautrila em nam dar oecáfiam a í>i)fu íe eífeitder de

es padres fc eípaíHarem tanto pelos Re^n^sWlipmVòntía
feu mandato, prineipãhlienteíirgdra, que'cim 2 vindàdòs rt-

li^íoíos, que acima difle,díi$ PhèlipínasVtahrofe alterou, po-
rem, ainda que os padres 'narh e¥l aõalí da fento, nam dcyxarh

os Superiores da Ccmpai hiade ibandarenrre anho ateítsa

vifitar de quawdo em quando aé|uelfe Chriftaõs '& àoscon-

fòfcír & conte fiar, cc mo fezetam tíér dtíaS ou três Vezes. Bati-

tizâramfe de riouo como cento & cmquocota, 5c entre efFeg

hum fidalgo principaí da certe defle fenhor.Vieram no tem-

po que ali eflcueram nmy tos géties a ouuir as praticas do ca*

thtcífmo, por efbrern ptrfuadídos, que e^ Camis del?parft

nam pedem nada, nem rern deuíndadé afgtíú: 5c a rezaci qtrfe

os pérfuadiaaifte íoy hum cafo, que ali acontecera pouco án
tes de osncffosirerrr. E fhy qiie tilando de parto & em peri»

£ò de morte a moJhcr de FucaximadonOyafsf tIFè como es èfe

íua caía Õc mais caiados kzeram grandes'vetos, promefTas
;

; 5k
remaria-f aos principaes Catais Si Fotoques cre laparn pôr íuà
fúuctedadr, fogo por efta íntençaín hus ricas pejças, outros prç

croíes vellidos? outrosprats;'& $8t©V printipalmerrte a fniirri

Caaà aiàmadecuje t€m^l^ cíiàíinejii© legoasdr Ffreximi



7*p-am.
chamado Daynnogin.que epmo o««n, fov molher Gorta deS' T-°

a

,

V
f
neram tânto

> *< W»% tos í^ptUQÍoS

Wl^»*^^^^*. de modo que parecem frarFundados «obre as meímas agcas & ardem diante defíc ido-Io conunuamer-te rouytas alampadas & he muy celebra-do Haanugu.Hade do edifichArnaro de riquezas pjfc,mu) tos does oue lhe iflèrecí & freícuta gran£ do
,' *

p
*

;
deram alcaçarfaude delle nem dos m s is para a pobre mo herque com tudo #o merreo, donde ficár.m todos com taõ pt ú

«ue^r-
Ca,PÍS ?'N*^ P« r tnacaufa diziaSpvmhaooumr as pregares, para íabínrr polo menos, q.Coutas eram as queenfínaua a lev dos Cbriftaõs

jj Outra m,fla6
(
ft fez aos Rejnos de B.ouoquo, três do,

flua^íao dehum fenhor gentio chamado Rgendono, que he
.dos pyus poderofos de lapão &.««!, acredit-fdo em tório e]'eque prefumem mu, tos que morrend, Daifulama lhe porie facimente íoceder na Tença. Tem efte Rcy em feu fcrSco «rofTq,grandc Cbnfião Iufto Ocundono, aqmm tem dado derenda quarenta mal fardo* da ics, vm montam vinte mil cru-
zados, a cuja tnftaocía foi maodado hum padre áquellas par-
tes para o conft ÍTar a elle & a toda a gente de fua cafa, & jun-
tamente ver adHp, ficam daquella ftrra para a co. uerfam, &deique laoteue & vioofru) toque fe hia fazendo com íua ef
tada, torno» de no»o

;

.a efereueraos Superiores para que lhe
f.rerogafleroo tempo ria miflàm,oque fe lhe cor.cedeo & ef-
teuelao padre paffante dehumanno, tinhalhe jufto feUobuas cafas «Sr igreja paraoagalalhar.&oíuílentou fempreà
íua euftaí^ro mu>ioaoior,&dejiacao»

J
& hetam grande opom ooor& txeropio.que eík illulire varam dà de fi a todo*

iwquelles Reynçs, que p . r ido he muy eílimado de Fí-cndo
no, <3cdetodaíuacorts & vmem de talmanevra elle'& to-
dos os de fua Cifa.que parecem outros tantos religfòfoí, jeju-
andotodos osdtusde obrigaçam, tendo cada dia ícunmpo

de



de oraçani. penitencias, & mortificações, & outras cuuíás de

muyta edificação. Nem confente que feus criados façaõ cou-

ía, q por algú modo de aos gentios fombra de não fer bem fei

ta. Concorrco grande numero de gente a òuuir as pregações

do cathecifmo,& com auer pregação quatro ou cinquo vezes

no dia,naõauía poder fatisfazer aos q vinhão bautizarfe.Hião

dozentas,& íeíentapefíbas pouco mais ou menos quaíi todos

»obres,& mais de fefenta delies da cafa de Figêiono,entrc ef-

tes fe conucrteohú Bonzo de Coja,que foy húa vniuerfidade

principal de Iapam, o qual logo entregou ao padre todos feus

liuros & idolos,& foy faa cõuerfaõ de grade gofto para Ocu-

dono, que logo tomou a feu cargo fauorecelo. ConfefsàraôTc

todos os Ghriítaõs daquellas partes, q com grande feruór &
deuaçaõ vinhaõ bufear o padre, que^ficaua muy confolado de

ver cõ quanta virtude fe conferuauam rio meyo daquella gen-

tilidade,& as penitencias, q faziam,porque muy tos, jejuando

toda aQuârcíma,acrefcentauam ao jejú outras penÍtenciàs,co

mo naõ beber vinho nem ocha, que fie coufa q os lapões min

to fentem,guardarem continência com fuás molheres de com
múconfentimento, naqueife fanto tempo, & pagarem deus

& três dias fem comer. Ajuntaofè de quando era quando para

tratarem das coufas de Deos>& terem líçaõ ípiritual, & faze-

rem oraçam juntos,com q muyto fe animaõ.Como cõ prega-

ções do padre fe começou adeuulgarpor aquelles Reynos cj

os Camis 5c Fotoqúes eraõ paos & pedras, ou foraõ homens

que eítao agora no inferno: muytos dos gentios lhes perde-

rão a deuaçam & refpeyto de modo,que deyxàraõ de frequê-

tar feus templos & de ter comunicação cõ os Bonzos. Forara

eítes Reynos autigamente do Bonzo de Ofaca,que he cabeça

da feyta que chamáo Icoxus, os quaes lhe tomou Nobunãgà
na guerra que cõ elle tcue mais de fete annos,polo qual efíauá

aqueíles Reynos cheos de gente deita feyta &demuytosBõ-
zos,mas defpois delia fe foram extinguindo de modo, que ha

ja muy to poucos, Ôc eíTes íem renda, & cõ todas fuás v arellas

& têolos derribados,fem terem pofsibihdade paraos reedífí-

O car.
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ço per quãdadòs fam a cilas os fenhores < genrioí de lapão, £
afsio moftrou bera noq fez neftcamio citando em Meac*;

porq perfuadio mui de propofíto a ftta mãy & irmã , q cuuif»

fem as praticas do Catecifmo, porq lhe affirm'aua,q ainda qu«

por ff r mancebo fe não bautizaua, entendia com todo, q não

auia certo caminho de faluação, que aquèlie que enfinaua a lei

dos Chriftaos: & q por iffo defe^ua, que ella por fer ja velba

& fuairmã ouuifíeai tão fanta lei ,. & fc batttizaíTem.Mo*

ueoíTe a mãy tanto com feus cenfelhos, queTe foi de Meaco a

Ozaqua, que fam treze legoas, para mais à A13 vontade as ou-
uir. £ a irmã mandou por vezes aos nofíbsalguas boas efmo
las pedindo que encoroendaflem a Deos feu marido & ftUim

& fempre também cõ promcfFas de fe fazer Chriíiã. Tornou
fe o padre daquella mhTaõ cõ tanto fentimêto dos Cbriítãos,

que lufto Ocundono cada vez que falauacm o padre fe auer

de vir> não podia ter as lagrimas»

Poi remate das coufos de lapão fecharemos a relação deites

CÕ húa irmy ntitauel, q nefra cidade de Meacofocedeo,& qu«
grandcmemeconío!ou,&?.nimtiaes Ghriílãos,ócconfundio

o$ gentios, a qual foy efla. Afsieomo t$a cidade he a cabeçav,

& MetrepoIMr todo oJmperio de lapão, a/si o lie também
de toda ^gentilidade, & idolatria dellc Auia aqui Fm Fosequc
cu Ide lo deXaqua fcmofífsimo em todos eftes Rcynos eha*
Ktade Day but, q quer dizer, Fotoqiregrande,porq era de aá-
miraueJ, & ethanfaa grandeza, & da inefraa era também o tê-

plo cm q eílaua çollocado,o qual k fo-ftitaua cõ muko nume-
ro, degrocifsimas>& ahifsfmas scítmas de rnadcyra, qém íi

tinha junto acíte grande têplo,ainda q algum tanto aíafrados^
auia outros muytoSyq poílo que menores, erão todauia «rart

êeSy & rouy femiofcs, cie tudo junto amai* enfigne coufa
s& a

jnor ornato defta gentclidade, <lc de q os gétios mais fe prez*
tiáo. Socedeo q aos quinze de Ianeyro de éo^^o fogo íe pc-
£ou no ídolo Daybut, & delle no feu têplo, & como o ido!©,'

& o edifício era coufa tâo grande, cõa mina que roda efía ma
chuiafez ao cair, fc pegou cambem o fego ( ajudado do veto,

Q z



lapam
£juè fuccedeò fcr emâo rijo ) aos outros templos vezinhos &Wamcntx a háa rua m«*J eftaua perto, onde poufauam osBonzos, q (ao os tos falfos facerdotcs, Sc tudo fe tornou em
xinza. t por ifto foceder em tempo,q Dayfufama,íenhor vni
uería! do lapão muy pouco afeyçoado a noíTa (anta Iey,&muí
toa fua pcruerfa fey ta <5c aos Bonzos,mandaua q íe renouafse
os templos, Sc ido o*, que co as guerras eftauam deftruydos,
ou danihcados,& lhes hia aísinãdo nouas rendas. Foy ocafiaÔ
de muy ta glona de Chriíto, ôc de muyto abatimento, Sc def.
credito para os gentios, 6c que nam pode deyxar de os humi-
lhar, como^ de confolar aos ChriítaÔs vendoa cabeça de
fuaidoUtria, & crença, 5co quemas efiímauam, tornado empo,& cinza. Algus quiferam dizer,que fora iflo fogo do ceo
mascam era neceflarío tanto para deílruy r a Daybut. Mas a
verdade foy que andando muytos officiacs, 6c co grande nu-
mero de gente renouando cite Daybut, Sc cobrindo por fora
de metal, comolho hiam por cima derretido, 6c abrafado, de
taLmaneyrafcmellesaduírtirem niíIo,lhc penetrou as entra-
nhavjueachãdo!has,como craÕ de madeyra,<3c efta muy grof
ia, feca,& bem defpoíta, o fogo fe apoderou delia de forte, q
©trifte Fotoque fenampodefer bomafimeímo, nemouue
quem lhe podeíTe valeníenam que com feu templo,ót com os
outros vezinfaos,& juntamente com a rua

5& caías dos Bõzos
íe tornou tudo cm cinza, & em caruam, começando o incên-
dio ao meyo dia, Sc durando três dias intcyros. Tiueraroos
Chnftaõs ido por bom pronoítico, Sc por mercê muy gran-

de de Deos foceder efte cafo <de maneyra, que nam po-
deííem os gentios lançar a culpa aos Chrifhõs,

como o coítumam fazer com femelhã

.

tes fucceíTos,achãdo qualquer
ocaíiam para iflb.
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LIVRO SEGVNDO
DAS COVSAS DOREYNODA

China , & de Maluco dos annos de feis-

çentos&hum,& íeis centos

& doas*

CAPITVLO PRtMÉIÍLO;

J^oCollegwdeMacaênaChma.

~a*
O Reyno da China, & numa pontada

terra firme, que he como hua peninfula

daprouinciade Cantão, ha hu* Cidade

de Portuguefes epifcopal , que he a de

Macao, onde a Companhia tem hum Co
lle^iõ, em que ordinariamente refidem

trinta, pofto que neííe anno ouue perto

de íefenta por inuernaretn shy os q híão

c/(L para Tapam no anno de 600. & 601
f
E cq

irio^íre Collegio he feminariodas duas tam grandes empreíàs,

& miflles como iam as dol.á'pam,& China, nelle temos eftudos

de humanidade, artes, 3c Theologia, onde fe perfeiçoão em le-

tras, Sc eípirito os q hão de trabalhar na que lias grandes vinhas,

Conuerkô de gentiosnão ajia neíle Collegio de ordinário, por

que não ha caía de caíecumenos,cnde fe p<- pQ inílfuínmas «áo

peixão polo difeurío do~anno de íe bautizar alguns» Viíitci*

noíTí Senhor efte anno cfré Collegio cô.algús trabalhos, &foi

de hum gráude incêndio de fogo, que -por ..-defaftre |e ate-ou.na
':
* G A nofla
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3£S^SHftSft fina
'

-

cr° toda eíb cidadc<™
ate as molhere, *T P J"'

na° fí,mcnte os hemês
>
nl«viSS! as muy honradas fahiam de f™ «à, &

£. Ln
VaZllhi,s

.

d<aS^ ) que rfafeSo a (eus maridos
, & mocos

5 j
^uorogo,Owic começou arear em três narres de He P

«es, Ce cilas efhladas, 5c abertas com a quêtura, por fcrdc t m*

SSKSSíãSfíT 1TarC,D a—ciar tineS
«oacomodarfehuafilaclasefcolas, para fcruir por entretanto

«cSr §*»?*%W«k»* 1«e «nais apertada, &
todo feu cabedal na nao, que vindo de I.pan. íe perdera ) todos^oradores deita cidade mouidos de cíaridadeS co,r2S«?«,«, hua junta em que diante do capitam mòr Por coElrifetoWr^dervíquílJa ca|a HIei por cento de tudo o 3

âft^S"^' ,«"nd
.

nCÍr° Senhor a 6l"»«»to a nao, 2

lô™ ?í> ií
P 3

1 ua,e
.

fP«»5o- E.%ttrar5ona mui bem,

co efia c?m°»
£r°U

-
Xe7rfPm '& t,r° ««"".«n, poa!

ip2y£S*r
nao p ffe

£ tres^ *
cem°i * ***

Ouucefteannoneftas partes grandifsfmas tromentas afsino«ai-.comonaterra. As. da terra forão tão brauas, 5 derrubauãa
as calas, & quandomenos deftefhauáo as telhas. No noíTo Col;S 'tf.

01" Cm^ ^°' fizcf5o Srai,de dano derrubanda
parte dei ;e, que por fnccede^defpoisde reparado do incêndio,«ao eaufou pequena perda. No mar antre outros danos, deu àcofta daqui a«,atorzelegoascom hfra das nãos que vfchâoda
índia, na qual alem das drogas fe perderão fo em reales quatro
centos mil pardaos, que era quafi todo o cabedal da sente da I n-
«tadenegocjo.Morreo umbem muita gente afogada, & outra

alancea-
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China.

tfanceada& ferida com a preçadura & lanças que andauão fobre

as ondas do mar:& antes que fe perdeíTe a nao algúss pefF>as tã~

bem foraõ mortas com hum rayo que fobre ella eahio. Outras

duas naos,em húa das quaes vinhão dez padres noffos , chega-

ram aqui deítroçadifsimas, principalmente a dos padres , aqual

temos que Deos liurou mihgrofamente, conforme ao extremo

de perigo a qtie chegou,polos muitos feruiços que os padres ncl

Ia lhe tinhaõ feito.

Hú dia depois da chegada defhs nãos aparecerão ao mar ou-

tras três q vinhão tam feguras,& cgri as vellas tam eíten didas^

como fe não lhes tocara a tromêta paífàda.Eraõ duas delias grã.

des,& hú pataxo pequeno:entendeofe logo fere de imigos,por

que ncnhúas fe efperauaõ de parte algúa, por ferem chegadas as

da India,& não auer monção para virem doutra parte,&porque
cfta cidade não tem muros,nem fortaleza,nempren"dio algude
artelharia &foldadefca,nãofe dando os daterra porfegurOsem
fuás caías,recolheram toda fua prata,& mais fato nefte collegio,'

pedindo juntamente ao padre Reitor , que em cafo que os imi-
gos tentaíTem defembatcar,lhes ócf[ç liceça para fuás molheres
éc famílias fe recolherem da nolTa cerca para dentro,perque ga*
nhádo os imigos a praya determinauão retirai fe ao collegio por
cftar mais alto Sc dcfenfaueJ:& fe cafo fcíle que Deos os quifef*

fe ceftigar permitindo que os imigos preualeceíTenj, íe c©nfoIa-
uam acabar entre os padres. Eítaua aqui por capitão mòr Dom
Paulo de Portugal,que logo pos com muita prefteza era ordem
agente,queauianaterrano melhor modo que a breuidade do
tempo fofrco,& fe foi por no pofto para onde os imigos enca-
minhauam.Os quaes furgindo bem perto de terra com grandes
bandeiras brancas por popa , lançaram hum efquife da nao ca-
pitania,que comonzehomêsfeveyo chegando a terra, para a
reconhecer , & faber onde eftauam : efte foi iogo tomado por
hús barcos noíTbs

, ôc trazidos dous dclles diante do capitão ,

ondedifferam fer Olandefes
, que vinham bufear viniagas,&af-

fentarcornmereic naquellas terras. £ porque algús dos outros
companheiros deites diíTeram que as nãos trazíãofete centos
homês , eftiueram os noíTos toda a noite em vigia»

Aa 2 A®



China.
Ao outro dia pola menhã vendo os imigos que os (eus do efqui-
te não toroauam;lanç>arii o pataxo, oqual viana entrando pe-
lo canal defronte da cidade,& íondãdo a eiuradafahiraÕlhe três
©u quatro embarcações noíTas, que logo o tomaram com noue
homes,em que entrauão o Piloro^ feitor da nao eapitânia,qua
tro peças de artelharia, 3c outros petrechos c!e euem. As oaos
Vendo tomado fcu pataxo, fe leuantàram logo ,'& foráo íur^ir
dali a dezoito ou vinte Iegoas,o que fabendo o capitão mòr ac-
urou íeis nauios de remo,c< eftando ja preftes,& embarcado pa-
ra os ir bufear, lhe veo recado que erao idos. Dos que ficaram
prefos morrerão os mais delles por juftiça, mas foi noíT> Se^
nhor feruido que por meyo dos nòffos todos íe reduzirão,& a •

cabàrain confeífando a Fècatholica, & obediência ao Sumino
Pondfíce^onfeíraraõre facramentalmente muitas vezes,& mof
tráraõ que morriáo muy C0nfolados,pedindo perdão a Deos^
aos circttiiíiantes,

CAPITVLO IL

23*a jornada queosnojfos fi^erao a Corte da
gram Paquim da China.

£&*? y A das uações do mundo, em que mòr
fruto fe pode fazer com a ptègaçáo do
fcuangelho he a da Chinajmas como ne-
nhu fruto nelía pode ficar feguro em qua
to não cuuer Chapa ôc liceça do próprio
Rey,para os neííos nelía ficarê de aííeri-

to,a eoufa que mais prccuiáo , depois de
vencida a primeira dificuldade que tan-
tos annosdurou,que foi a entrada nefte

.reyno,he ver fe podem alcançar efía licença do mefmo Rey,pe
rao qual no annode nouenta 6c noue o padre Mattheus Ricio
por meyo 6c fauor de hum Mandarim com quem tomou muita
»í»Í2:adè

>& eu» fua companhia foi àCorte do g^aoa Paej,Hff»,qse



ne a cidade rca! onde élRey T^fideporverfeapodianegccear.

Mas porque em mais de hum mt$ que nella efteue, tão pode a-

char quem fe atreueíJe a falar nelle ? elRey por fer eítra^geiro

fe tornou â cidade de Nanquim fegunda Corte, onde ja eíhua o

Mandarim que o leuara a PaqumC6c qus là tâmbem o não po-

dera fauotecer,ec fora mandado pêra aquella cidade a ícruir hu.

grande ofricío.Efte lhe perfuadio fízeíTe aly cafa^ lha fez logo

comprar com chapa publicai começando a tratar com os da

cidade, & principalmente Mandarins que aly íaõ muitos, gar

nhou com elíes tanto credito, 6c reputaçam de letrados, 6c fan-

tos , que de todos forão ali grandemente recebidos & refpeita-

d©s,os noíTos 6c algus também fazendo entendimento de noíTa

fantaFè,6crecebendoafebautizarão. Mas como o intento do

padre Mattheus Ricio era o negocio de Paquim , © tratou com
todos aquelles principaes Mandanns,permodo delhe pedir co

felhoj&parecer que todos lhe derão deuía tornar à Cor£e,6cle*

liar a elRey hum prefenre de coufas curiofas nouas,6c nunca vif-

tas na China,cotno erão as que o padre lhe dizia podia Ieuar, Sc

peraiíto lhe derão todos fuás Cartas de fauor para os Mandarins

que na Corte o podiaõ fauorccer,6c hum Mandarim grande , a

quem pertence o de fpacho de femelhantes negócios, lhe detí

hua chapa,6c hua petição em que íe daua conta a elRev do pre^.

fente que o padre lhe leuaua,6c com cite amamento , Sc princi-

palmente confiado na diuina bondade, 6c intenção, Sc fim de fua

ida,que não era outro que a caufa '& honra de Dees,fe partío aos

dezanoue de Mayo de feiscentosjeuando em fua companhia o
padre Chriítouão Pantoja , 6c o irmão Sefeaftião Fernandez,6c

deixando na cafa Sc refidencia de Nanquim os padres Lazaro
Catanio,6c Ioam dá Rocha.O dia antes de fua partida fe vieram

defpedír dos padres os Mandarins Chriírãos com muito amor,

& por defpedida lhe dera .5 em noífa própria caía hum folennc

banquete, 6c lhe ofTerecerâõ algús prefentes.

Fartrofeò padre em companhia de huun Eunuco de refpeitOy

queihe tinha feito grandes offerecímentos, 6c feirado ja muitas-

peças pêra elRey:eomeçàram a fazer húa viagem por o rio aci.

«ladeNancimmetãhãaecnbarcagao^que o Mandarim grande
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ISIS^ 'J3r' a<'u
/

a, com outr« oito o Eunucb; em cuja com-

A -.-- „ TV a iviídjctoaoucraic enxerga muito ao Io
?«•'<« co» eftar cem legoas do mar tem grande abundância de
P«cado,ccdasinefmasefpecicsdodomar ate muito perto da
tez ne agea doce,Sahiiido deite rio,entram noutro feito à mão
qve vai correndo ate entrar noutro natural , & cento & cinquo
legoas nauega por ejle grande copia de embarcaçÕes,porem cc-mo he cftreito paíTaÔ de V3gar,principalmentc nas portas das ci
dades ondeie ajuntam,* fe pagão os direitos reaes,porquc nef-
tas nao paílam mais que húa 5c hna,& antre todas fao mui priuí
Icgiadas as que leuam mantimentos para oPaquim.Mas como
Iam tantasjóc em tanto numero,quem não tem muito fauor, <5c
aderência dos Mandarins eftâ três & quatro dias primeiro que
paíTe cada pafíbdeíles.O Eunuco pofto q leuaua embarcações
dclRey,& nellas alguas pefTòas graues

5que agora fam Mãdarins
cm Paquim,corn tudo tinhão muito trabalho neítes paííbs,po-
lo que fe aproueitauão da boa ocaííam.-porque para ganhar a vã
tade dos Mandarins da terra,a quem pertencia efte defpacho lo*
go fe hia ter com e!les,óc lhe daua auifo,como por a!uitre,q tra-
ria em fuás embarcações hum eftrangeiro,que leuaua algúas pe-
ças precioías

)& nunca viftas na China pêra dar de preiente a el-
Reyjó^c íàhiolhe também a traça que alcançaua tudo o que quc~
riaiporque os Mandarins defejoíos de ver coufas nouas , óc tra-
tar com o padre,de que muitos ja tinham fama, quaíi por todas
as cidades que paiTaua o vinham viíitar com muita honra óc cor-
tefía,trazendoJhealgúsprefentes,conformeafeu ccítume: óc
pareciaõlhe também as coufas,quevião que nenhú tinha duui-
da do negocio auer de fuceeder muito bem, por as peças íeren*
curiofaSjci não víadas naquellas partes.

Em Nauchcojcidade q efta nos confis da prouincia de Nan*
<5uim,& principio da de Xantú, veo vifitar os padre.- hú Manda
rim dos graues 5c grades daquella cidade, & vendo algúas peça*
do preíête,entre as quaes entraua húa imagê do Sa!uaeior,& ou-
tra de nelfa Senhora lhe declarou o padre cõ efta ocafião ..', a!gâs

nn (terias
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fhyfterios de licíTi fatfrfcà fè,cõ o que ficou tão brado Sc behetto-

lojeomo fe ouuerá minto tempo q o tratara & conhecera.Fedi©

lhe mui encarecidamente,que v ndofe cõ elRey lhe trataiTe al-

gúa copia de noíío Senhor,& lhe perfuadifTe que não foffè tara

roim,né fizdTe tanto dano a feu reyna,£ deípe^.indofe do padre

lhe mãdou logo aquelia noite hú prefénte.O dia feguinte o tor-

nou a viíitar em peí3oa,& preguntando polo cõpanheiro que o
não fahira areceber,dizcdo!hc o padre como eftaua mal deípof-

to do eítamago,entrou logo ao viíitar,& mandou cõ grade pref

fa trazer de fua caía hum emprafro que elle tinha feito por fuás

rçaõs,& o pos elle mefmo ao padre com tãtas moftras de amor»
como fe fora hú irmão da Cõpanhia s

o q deixou mui edificados

Sc confolados aos padres,porveré tanta humanidade num home
gentio óc Mandarim tão graue. Não contéte cõ ido,depois dos
padres partidos

3rr)ãdou em íeu alcance hú home de fua cafa duas
legoas de caminho cõ hú prefente avifitalos

)
c>c faber como hiaõ.

Noutra cidade da meíma prouincia muito principal,, a q cha*
mão Lini auia hú Mãdarim de grande fama Sc autoridade cm to
da a China,porq fendo Mandarim grande deixou o ©fficio,& fe

rapou recolhéndofe,como quê deixaua o múdojíkntfofe a efere
uer,& cõpor muitos liuros,por íer home douto,& viílo em fuás

letrasróc porq efte era grade amigo do padre MatheusRrcio che
gando aqui fe defembarcou,& o foi logo a vifitar,oqtial deuaui-
fo ao Tutam da pròuincia,que he hú dos grandes da Ghina,cujô
cargo entre nòs refpõde ao de Viíbrcyi Sc como efte támbe ja ti

nhafamado padre,cõeftar em fua cidade onde he tido por hum
Rey pequeíio,o veo logo viíitar cõ grande acompanhameto, St
tangeres pola rua,& çfteue por hú grade pedaço afíentad© cõ os
padjes praticãdo,& pregueando muitas coufas.E tomando nà
m3Õ hú breuiario achando neíle húa imagé da SaÈuador íllurní-
nada a pedio cõ muito refpeitô*Ao outro dia cõuidbu o padre:<St
afsi elle como cutre M«n4arim rapado q ambos eftauâo jútosy
lhe deraõ cartas de fauor pêra feusamigosiq refídião na Corte
do Paquiro,& deraÕ algas auríos ao padre d*> q deuia de fazer pa
ra fjeceder bem efte negocio cõmm moeras de araor^ flde^
WâdeiÇomo © poderá fâzcíhú mui deuoto &zelofo Chriflãao*

CAPI.



CAPITVLO III.

JDo que fuccedeo aosp^dt es na cidade

de [íutim.

OM cites & outros fucceffbs femelhatv

tesfaziaõos padres fua jornada com mui
ta quietaçam, ate que chegarão a hú<j ei*

dade muito pripcipal da prouincia de Xi
tum por nome Ciutim,naqual eítaua por
goucrnador , & veador da fazêda real hu
Eunuco muito grane,que aly arrecadaua

os direitos de todas as coufas, que paíTa-

Uao , ou pêra melhor dizer , esfolaua aos
iticrcadores,& rcubaua aos pafÍ3geirò$,porque pêra efte efFdto
tem elRey por todas as prouincias,çidades,<?c paffos principaes
da China,mais de mil Eunucos deítes

?
que colhem todos os di*-

reitos dp reyno,os quaes fendo dantes muito moderados, agora
pola gra<5 cobiça & tyrannja defte Rey , íaõ tamexcrísíuos j q
todo reyno efta cheò de vexações,& injuftiças, que na arreca-

dação delles fazem aos pouos eftes Eunucos:osquaes (como faõ

homes de fua natureza baixos & nafeidos de pais tam pobres, q
por não terem com quf ©s fufteutar,os fazem Eunucos pera re-

ceberem reçaÕ deIRey,qué a todos os íuftenta, perquato fe não
ferue de outra gente das portas do paço pera dentro, fenão dei-

tes ) tanto que de repente fe vem fubidos a magiftrados tam ai-

tos,& com autoridade real para fazer & desfazer o que nenhum.
Mandarim pode,por grande que feja,e|]e$ íe moílramcom to-

dos tam cruéis <5c tyrannos,que nãó os podem os pouos fofrer,

& tudo a fim de mandarem muita prata a eiRey, porque quanto
mais lhe mandão,tanto mais os fauorece,& engrandece. .

Chegados pois os noíTos a Ciutim , temendo o Eunuco , era

cuja companhia hião es direitos que aly auia de pagar,Sc vendo
o pouco gafalhado,qiie o outro da cidade,chamado Maçom,lhe

fazia



fazia, pois lhetilo acudia coro dcfpacho algum pêra ter vaha

cora elle lhe deu por aluitre de muita importância, como eu*

fuás embarcações vinhahum eftrangeiro , que trazia para ei-

Rey hum prefente de coufas curiofas , 5c de muito preço ,
as

quaes fendo aprefeatadas por elle, ficaria fendo o principal

ncítenegocio,& com muitos merecimentos diante de Kejr,

para o acrecentar a maior dignidade. Com ifto,íegundo fe e»

tendeo,para mais fazerem fuás pretençóes , acrecetou alguas

falfidades como foram,que os padres leuauaõ pedras precio-

fas,& artifícios çom que fabiamfazer prata: oqual tudo ^co-

mo hc tam defejado na China,agradou tanto ao Eunuco Ma^

com,que facilmente íe perfuadio fer tudo afsi. Pelo que logo

tomado dacuiioíidade de ver o prefente mandou hú recado

ao padre,pedindolhe com toda a cortezia, que fe podia defe-

jar,lhequifefíeino{trar as peças que Ieuauapara fua alteza,

Refpondeoopadrcqueíe faria tudo como fua S.mandaua»

Com ífto vcp logo em húa embarcaçam mui fermofa , & de

tnuita obra de fora,& pinturas de varias figuras de animaes »

por dentro era toda laurada de lauores de macenaria dourada;

Sc pintada de varias cores , & obra tara prima , que cfteucra

melhor empregada em hum fepulcro,porquefem nenfaú en-

carecimento poderá competir com os que fe tern por mui ri-

cos em noffas cidades de Europa.Chegando pois^e aborda*

do com a embarcaçam dos padres(porque eftauaõ fempre no

rio) nella mefma quifera ver as peças.mas por fer efrreita pa>-

receo melhor leuaremnas à fua,onde as images grandes fe pp
idiara ver melhor que dentro da noffa. FiccuoEuiuico com
eíta.viftatamfatisfeito^que fez logo muitos cfferecimento^

aos padres dizendo, que elle tomaua a feu cargo negocear cp

elRey quanto defejauam,& qne defcançaíTcm , & eftiueílem

feguros,pDrque elle daua logo petiçam para íua alteza, de q
cedo teriam repofta:& que viííem fe queriaõ fer JVlandarins,

ou aceitar renda dclRey.CK cafa em Paquim , que em nenh£a

coufa aueria diffículdade.E virandofe para a imagem de noíTa

Senhora chorando lhe diíTe,mas como getio. O fenhoraaqui

B b tendes



China.
tendes em mim qaèin porá os olhos era vos, & vos aorifíâporra pêra entrardes a el Rey . g porque , itZS^Wd«s era hum pouco eftreita, lhe mandou logadarhS^X
Vinho, & lenha, dizendo diante de todos ao lunuco, que^te ah couxera os pac'r« que por amor deitei lhe perdoâua to?

tSSSSF a
fazc" da¥ twkm fuas«J&555Os de fora quando

.
viraS ao Lunuco Macon tam libe ai, & ftzer tantos gaia hados aos padres, cuidau.õ que tudoaúiadé

fuccdtr como e#* dizia, pofto que o, noffosLô deixa™ g deter algum receo mas como-«mS tinha» outro remédio per»efeapar de fu.s mãos, naópodkõalfazer.q fazer do ladraõ*
feel.i principalmente porque afsi pareceo também ao Linci-
«ao da quelles lugares, que era hum Mandarim çraue, & de
autoridade, amigo do padre Matheus Ricb ja de Nanquim»o qualHtbcAdu per hum homem feu.que tinha de vigia na ri-
beira do no como eraÕ chegactes os padres, mandou hum lo
trado de fua caía, que ja ti^ha feruido humr officio oraue «aNanqmo aos vifitar hum dia de caminho . VifoaaSo pois opadre a ede Mandarim,& tratando com elle muitas coufas
dc_Deos,comfeu parecer, & confeiho determinou também
VihtaraMaeon.comofez, dandolhe os agardecimentos da,
6oa vontadeque moftraua em os querer ajudarem negocio
de tanto pezo.E o me imo Macõ peta maiorfina! de beneuo-
lencia deu em fua cafa hum banquece aos padres; com grandft
autos & fettas ;:& depois difto lhe mandou que de aqutfe fofw
fem roais adiante a húa fortaleza chamada iincia, queeílà
dous dias docaminho de Paquim, & em trinta <5c n-me «rao»& meio, & hum dia de mar. Mandouem companhia dos pa-
dres

i

quatro vípos, que refpondem a beleguins, & feruiaóde
lhe fazer dar caminho porefterio, porítrocanal muieílrei-
to, St as embarqusçóes muitas. Acompanhaua também os p*
dres hum Mandarinfinho criado do tunueo, que auia de paf-
fera Paquim tom apedro pêra cl B.e\\ &'informaçaó da
padre» "

'

C AP Iw
* 00



mna. 6

CAPITVLO. IIIL

(hm o Eunuco oZMacon começou a defcu*

brtr (cu mao animo contra os padres,

(tfomao tratamento que lhe deu?

(tfpripimem cjue ospos.

--^, ESTA £ortaleza jeíhuaõ os padrêg

efperando repoíla de! Rey, quando

©yto dias depois chegou a cila o Eu-
nuco Mícon paru eílar mais pcrto,&

dar melhor expediencia aos negócios

de Paquim, <Sc juntamente mandara
el Rey os direitos da quelcs três me-
fes, que montauaõ oitenta mil taes, q
vem a fazer em noíTa moeda centp,&

nouemil,& cento 6c quarenta cruzados, E de aqui fe pode
ver a grandezaimraeKfa dos direitos éâ Ghina em todas fuás

quinze prouíncias, cheas de tantas, 5c tsm grandes cidades»'

óc pouoaçõcs, pois neíta fò, os direitos delia tm tres mefes,'

& fo das embarquaçõis que paíTauaõ, montauaõ tanto. Mas
tornando aos padres tardou a repefta da petição quafi por hfi

mes, no qual nunqua tiuersó recado algum, nem comprime»
to de Macon,no que hiaõ bem emxergando o perigo em que
eítauaÇ, porem refporidendo el Pvey, cx cometendolhe tod©

efte negocio ( como na primeira petição naõ dizia mais,Tc
naõ que traziaõ os padres hum preíente ) determinou fazer

outra, em que nomeaífe em particular aspeis delle. Mas pe
.ça apuhlicaçaõ da repoíla que vâa ajuntou com muita foleai

dade os MAn^arins daquelía fortaleza todos veflidos decar*

mezim. E quis que o padre Mathfus Riciofc achaffetambi

paeíentc,para ouuir a repoíla de íua A. & de fua mao efereuei,

as çouías q trazia peraie darem a el Rey, q erapas íeguintes*

:iui.

^
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China
Três imagens, duas grandes, 5c hua pequena; dous relógios
hum grande outro pequeno, dous vidros treangulares. As
quaes peç.^s todos os Chinas eítimão muito por ferem nouas,
& nunqua vifhs naquelle Reyno, & molharem em íeafciti.o"'

grande engenho, & inuenção dos artífices, que os flzerão,<Sc
não pollo que em fi podem valer, por fer a Cbma Reyno ri-
quifsimo, & abundante de todas as coufas que entre nos rern
|>reço. Feito eíte rol o padre o deu a Macon para o !er,o qual
cm o vendo começou a moílrar fua baixeza apartando com o
padre acrecentafle mais peças, & ajuntaíte algúas pedras pre-
«ofaS, de modo que foi nectíTario moftrarfeo padre agurn
tantaagrauado, dizendo como elle íem obrigação algúa,nem
íêr mandado per outrem, leuaua aquelle prefentea elRey.
Masparao fatisfàzer lhe moftrou alguas coufas mais, .das
quais efeolherão os Mandarins hum crauo de tanger, hum
tireuiario dourado guarnecido curiofamente, hum theatrum
drbiscomfetc^uoitoliurosde Màthematiea , b qual tudo
leuaràoao paço de Macon, que pera fatisfázer ou remendar
a defeortezia, & pouca criação, q com o padre v fará, lhe fez
depois muitas caricias,& gaza1hádos,& lhe deu hum banque
te em companhia de outro Mandarim graue;

Mas porque el Rey portòdo o tempo do verão não refpõ
deo sl fegunda petição, que por ordem de Macon fe lhe man-
dou, o ficarão paffando òs padres naqueHa fortaleza com
muitas calmas , 6c incomodidades, que nelía padecião: 6c o
Macon, alem des quatro vípos, que por guarda, 6c feu feria-

do lhe pufTèra antes, acrecentou mais dous toldados,com pro
teílo, que não aconteceíTe aígu mal aos padres, mas a inten-
ção era para que fenão acolhe(Tem. Chegado o tempo em que.

Macon fe auia de tornar para fua cidade, eftaua mui enfadado
por não ter a repofta, que efperáua dei Rey, & poios muitos*
gados, q tinha feito pera fe darem , 6c defpacharem aqueiíat

petiçõis, porquanto cm tempo deite Rey todas as coufas ná
fmclla corte fenegoceauão por dinheiro. £ porque os offi*

«íacs domefrao Macon, que íaô as fezes de toda a China, o
sncita.ua»



incitarão a fcerfeguir os padres, & a lhe fazer rodo o rm!,cue<

«odeíle, aos 13. de Outubro lhe mandou dizer como ate en

tão nio era vindo o defpacho de! Rey
,
que eUe fe tornai* pa-

raCiutim,q«e por tanto elles padres fe paflaflem para hua
:

'

varclía- dentro dos muros da fortaleza, & fez logo entrega

'deites aos Mandarins delia, què.para efte effeito et ao vmdos

acraSarquaçãoobdeos ncíLs eftauáo, & daqui por diante

começarão a citar prezos mais forroalmente,pqis nao nnhao

liberdade para fair de húas.cafinhas mui tnftes, onde de dia*

& de noite erão vindos aos quartos por gente de -guarnição.-.

Paliados álgfrs dias mandou Maçom as imagens, 6c relógio

grande pêra fe guardar em nofla cafa, entregando outras pe-

ças a diuerfos Mandarinetes pêra darem cora delias a íeu tem-

po. Mas odiafeeuinteelle próprio com toda fua cateruade

Lidados, & chutma debelegiQS, que mais patecião (alteado-

res de caminhos, que roiniítros de juíliça, nem de guerra, veer

à caíinha dos padres a darlhe bufea no fato, queixandoie pu-

blicamente do padre Mathcus Ricio ,
porque tendo muitas

peças de preço, das quais el Rey ja era feito fabedor, elle pa-

dre as não queria moítrar, nem ajuntar ao prefente que lhe

leuaua .E porque trazia outro companheiro configo,& tinha

cm cafa gente, que ainda o não fora vizitar,ao que refpondeo

o padre, que quanto ao companheiro nelle tinha ja fatiado a

fua Senhoria, 6c que não ouizitara por não faber ainda alin-

*oa, & cortezias Chimeas, & quanto as peças bem podia ver

todo o fato, que não acharia nelie coufa que feruiíie para apre

zentaraS. A.maisdoquetinhavifto. Entrãologo os bele-

guins de repente polia cazinha dos noíTos, tirão a hum terrei

ro quanto athauão, reuoluendo tudo de feição , q não ficaua

bizalho, quenaÕviíTem, & âbrilTcm cudando achar aigua

pedraria, ou materiaes, & artifícios, com que fe podeíle fa-

zer prata*
'

NeítcconfliaooirmãoSebaftiaÔfernafidez por acudir*

hua parte, & outra, que cftes beleguins nao furtaíTem tudo|

foi neceífano-tk por as infignias de eftudantei|
& letrado^

.
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wmar barrete de moco, como cada hum dos outros de cala;ma, nem com tudo ,íro pode empedir,que não furtaíTem muí
tascoulns.cutreasquaesíentíráoos padres muito húacruz

£fmf ?""PndeS
' & fern">r">&^ imaçem de noffa

ieniiora defam Lucas, mas quis Deos que lhes cícapafle ou-m que deix««o por defcuido.O Eunuco Macon lançou mãote hum cales de prata dourado, mas prouue a Deos , que Doros mu.tos rogos do padre Matheus Ricio, & intercekó do
4 au.aquelle Mandarim graue de que acima falamos, o qualaqu. tambem fe achou, o tornou adar. Mas com efies facrile-,
gos genuos leuarem muitas coufas, a cruz acima dita das reli-
quiasfoiaquc mais magoou os padres, pola verem ficar emniaos de gentmspofto que por outra parte fe confolauâo al-gum tanto, parecendolhes que aíleriâo em veneração, por
lhes dizerem que aquellesoílbseráo de homês fantos, a que
es Lhmas cuítumão ter muito reípeito, & por ferem taes.di-
zia/viacon, queas queria pêra as aprezentar a el Rey. Confo
toaofee tambem perfuadindoíTe fer ifto difpofição diuina, pcra pormeio da .ntcrceíTaó dos fantos, cujas eraõ eiras famas
relíquias & daVirgem gloriofa noíTaSenhora.defcubrir a luz
ca verdade a eíla tam cega gentilidade.

Reuoluidos todos os caixões forão encontrar eíles infiéis
com hu crucifixo, pintado de nouo metido em fua caxa, cuias
portas abrindo Macon, & vendo hum homem enfaneuenta-
do, Scpofto em bua cruz ficou pafmado. E tirandoo fora da
Caixa, cm que eílaua, perguntou que coula «a acudia. Ref-
pondeolhe o padre declarando o legredo, & alteza da quelle
milteno. Mas el!e como gentio não fe fatisfazendo com are-
polta, que não entendia, concluio dizendo, q os padres feia
duuida erão mãos homes, <x feiticeiros, do que era claro indi,
cio aquelle crucificado, que trazião configoí porque fe for;Ó
bons homês não lhes fofrera o coração trazerem ta! efpeaa-
çuio em fua cópanhia. Ajudouo tambem o outro Mandarim
amigo dos padres, que entercedia por elles: o qual cirando
wabemíBatauilhado dever o fagrado crucifixo, diflV que

poAo



China. 8

poflo quê a intenção dospadres foffe boa, aquillo todatm era

hõa ca-uía-, que parecia muito mal, ôc dana nos olhos a roda a

China. Mas achado o Eunuco Macon mais outros dons cru-

cifixos algum tanto deu mofaras-. de '"ficar mais mitigado. E
\vjflc bem ndie o cjue diffe S. Paulo falando de Chnfto cru*

tific^do, gemibus amem ílulutiaw, & a&i ficou aqui parecêdo a

eftes$ & pofto que os padres aqui forão aíTas afrontados por

cfles gentios, como iflo era padecer por Chrifto crucificado,

affirmauão que fera pêra elles aquelle dia de muy grande coa
íblação,' í]h\a digrit lubktfunt primaginc Éejtt fontumeíum patk E
o MacÕ depois deelle, êc osieus tomarem o que lhe bem pa-

receo, fe foi dizendo , que logo fe partia dali, & aerecentaria

tod^s a quelhs coufas a petição , cujo defpacho dei Rey faria

ijue vi ffe muito cede.

Partido elle o dia feguinte pêra fua cidade, os padres fe fica

rão confolande entre fi o melhor que poderão, parecêdolhes

compriria fua palaura no defpacho da petição, que prometia

auer, riaas no cabo de hum mes fouberão, que nada tinha fer-

to, poílo que fiearífo muiaffiigidos, vendcíTe por búa parte

no cabo de quatro mefes de inuerno paffados com tam pouco
abrigo, padecendo grandes frios, êc hão menores necefsida-

des, 5c impertinências dos foldados que os guardauão. E por
outra fem efperança aJgúa de por todo aquelle inuerno pode-
rem fair daquella fortaleza, por citar ja o rio congelado, &o
caminho por terra fer muito difleultofo. Por onde criando

afsi neíre aperto, ôc prifaõ tão eflreka, fem terem ncíla outro
bem, nem, aliuio, que poderem celebrar cada iiê ,fe determi-
narão afere uer a Macon, como fizerão, hua carta de muita,

compaixão: nella lhe pedião os quirTeile defpaehar de preííay

pêra o q lhe apontarão a'gúas rez ões,q o podíâo rnoueraiiTo,,

outra efcreueraõao Lincitao, aquelle Álãdarim grade, Sc ami
go do padre, p;ra q os quifeffe fauorecer, $c falar por elles ao
Macon,oqual eirado cn audiência, quãek) o meço dos padres
entrou cõ a carta, lhe fez muy roim gaíalhado, 8c os de íua fa-

failia lhe deraõ muitas pãeadas, ^ò iãcaraõ fora aos repelou;!

€Ng£



O dia fíguinte tomando pola repofta o mefroo moço, que
era ChriítaÔ, Macon lha nam deu, nem quis refponder hua
fo palaura:& os de fuacafa o tornaram a tratar mal , fazendo
grandes efearneos & zombarias dos padres. Porem o Linct-
tao,como home letrado, & mais honrado que era, o fez me-
jhor,porque iida a carta fe compadeceo muito dos padres, t\
lhes reípondeo auiíandoos,como Macon determinaua de lhç
fazer todo o mal que podeíTc: porque perguntandolhe ellc
polo negocio delíes padres, antes que o moçochegaíTe, lhe
«Micra dellcs muitos males& falfidades, defcobrindo quanta
peçonha tinha no peito, dizendo terlhes achado dous faço*
deprata,&comellamuitws inftrumentos pêra fe poder fa-

brique antre o fato lhe achara hum homem crucificado , &
cheo de fanguc,coufa que não podia fer outra , por mais que
os padres diíTeíTem,fenafn algum feitiço, pêra matarê o grani
Rey da China,& lhe tomarem feu reyno.Com as quaes /.alfi*

dades, & outras femelhantes , ficou o coitado do Mandarim
tam affambrado,que nam oufou mais de enterceder poios pa
dres,Poremcom tudo ifto lida a carta.que lhe mandaram, &
confiderando mais o negocio,rcfpondeo que tendo ocafiam,
faria quanto podeíTe por cl/es. £ efereueo juntamente cartas
de fauor a hum Mandarim grande refidente na Corte de Pa-
quim

, pedíndolbe quifcffe ajudar & fauorecer aos noítos.
Mas em húa que efereueo ao padre Matheus Ricionão dei-
xaHa de lhe encomendar,^ pedir com muita eficácia, lançaíle
de fi aquelles crucífixos,porque em quanto Macon eftaua no
que dizia acerca delleSjDáo era pofsiuel poder falar por nof-
fas coufas. Pofto que nam era muito dar efte Mandarim tal

confelho,pois como gentio & infiel que era, nam conhecia
os thefouros eternos,a virtude infinita,a fermofura diuina, &
todos os mais bês,que debaxo daquella figura, pêra elles tam
eílranhaj& fea,eítauam efeondidos. Pelo que os padres nam
fazendo cafo do confelho do gentio , fe determinaram daly
por diante a pregar muito mais de propofito,& puivicar dei-
cubertamente fempre a Chuíto crucificais ,& faLr deíle

myflcrio



Clúna. 9
mifterio déhoíTarederição com muita maisliberda-tos tendo

por certo auer de vir tépo, cm que com a gttça defre mefmó

fenhor,elleafsi crucificado, & afeado lhe ha de parecer tam

fermofo, & amauel, como he em fua cruz, & em que eftes, q
azora fe efcandalizam delle \

porque o não conhecem, o ve-

nhão a conhecer, & amar, &adorar por quemeíle he. E fò|'

lolou muito aos padres, o que aqui focedeo a eílc moço a qt>£

mandarão com eiras cartas, porque dizendolhe o Lincitao, g
conuinha muito aos padres lançarem de fi aquelle crucifixo,

&feguiraley, que íéguem os Chinas, clle lhe refpondeo c©

muito animo, & liberdade, íenhor aquelle horaemcrurifica-

do, que os padres trazem comfigo, he figura do verdadeiro

Deos, que por fua vontade morreo na Cruz polia faluaçãò

dos homês: & faiba voíTa fenhoria ,
que não fò meus amos,

mas ainda nos, que íiguimos o que elles nos eníinão, morre*

remos antes, que fazer húa couta tam malfeita , como he ne-

garmos fua imagem, & não ateremos com nofco, com cuja

reporta o Mandarim ficou atónito ,
perguntando que coufa

era aquela, pois fendo o Reyno da China tam grande, & ten-

do em íi tantos pouos, & prouincias, raro fe acharia, que por

fua ley pofeíTe a vida , antes por fe conferuar com ella pizaria

aley, & os idelos. A mefma fortaleza fevio também ate em
dous meninos, que os padres tinha© configo , hum de idade

de dez annos, que lhe tinha dado de preíente hum hoinern

honrrado, cujo catiuo era, & por pobreza fora vendido de

feus pays, coufa acada paflò muy víada ria China; Outro que

os padres tinham cõprado a fua própria mãy,que cxmíírangir

da da pobreza o andaua vendendo polas portas, por auer cín

aquelas terras grande eíterilidade, & fome todos eftes annos:

de maneira que; meninos como eftes valiáo três mares ,queie

rão três reales de prata pouco mais ou menos. Eftes pois não

cítando preuenidos dos padres, lhes perguntarão acafo, que

fé algum Mandarim os mandaíTe adorar os pagodes, que fa>S

rião? Ambos vno ore.refponderão, que ainda que a açoutes

qs mauífcm o mo aoião deiazer. £ aísicõ eftes be^adiniiGÇ
#' Ce dcidiuio
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faocameftmta

) & deífniparoem que fe v.áo, fem neXúa

Senhor em quem tMhaa flas t£)£,as^ ef & p
"°

«up amor nnfcao dado puucipio âqueílajorLa.^tfjS
baliu, ,&oS |fUCu com muita líonra.&pcfar Ir fe SK
tc?S!

osraa,Paqoiffipc,omodo^eBoc3Pit^4t

iS

CAPITVLO V.

^Sf^1 Paareífiram Irmes daprifamjt*
vtadosa Paquim, Agulhados na Carte, 0*
ojlereceramfiuprefenteaelRey&qnan

toemefmoRej&eflfm<M*

£Stí?^3aK Stan«Wcoufãs & negocio dos p&
cfcefcH&eftaaWima dito» fe rcfolueo
o padre Míatheus Rido tnâdar ao P*
quimaiimâoBafUain Femandezcô.
cartas áo que paiTaua pêra algus Mã-
darins grandes daquelia €ortc. fie ef*
te irmaS leigo» St Cem letras, mas de
muita virtude Screligiaro, & por mui
tos tempos pedioanoíTo S.o qmfefle«wndara-efemiffim pesa neiía o feruir. Apartandofe aeorádos padrespera ir onde a^bediencia o mandaua, Vendo Ipii,iam «taperto emque ficauaé, «to «fraque corriaÕ decsm»«remem quanto elíe eftauaaufent^&a ventura em queelie

«ia deter-am adia* envtal oceaftam peta juntamente cS feus«.mpanheires.& padres dará vida por Chriftt» fe fenria mui
to embaraçado^ Míife foia fiumdellesdizendo, quefr cale*
fcffirquando^He tornaíRde Pequim que osachaíTe «ckosíí
flke^.dtísrauaadadc feu.ao»£nBucoMacon

1& coma»
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fâor^elò,& cõftãcia q podeffe, lhe declarar 8è4yêti q elle ta

bc era da meímá cõpanhia, & feguia a mefma !ey q os padreí,

por tãto fizeíTe tãbe dclle o q lhe parcceíTe, pois elle da mef*

ma maneira abominam ,& dcfprezaua todos os pagodes, &
porq elle era idiota pergutaua ao padre fe podia fazer iílo em
feoacõciencia, porq ficaria grandemente deícofolado de per-

der a coroa, q tanto têpo auia,q defejaua, Sc pedia a noíTó Ser»

nhor, & dandolfoe o padre a repoíta q elle defejaua, cõ eUa fe

pardo mui alegre caminho de Paquitn Mas não tardou muito

depois da fiia partida, q Deos não acudiffe co o remédio, qufc

«He hiabufear^o qual íocedeo deita maneira. No tempo, q te

deu atèguda petição, q o Eunuco Maço mãdou, como acima

difTemos,audaua el Rey muy ocupado co as feitas de feu nafei

meto, polo q não ouue lugar de a despachar , zir\às q ja tinha

vifto o memorial das peças q lhe auião de oíteréccr.fi porque
nellas entraua hú relógio, t\ per fé tanger per íi por rezão de

feus engenhos, lhe chamão os Chinas finos q fe tange perm
focedeo q citado el Rey cô algúsde feu paço em recreação Ic

fcrãdoffc do relogio,pcrgútou pelío fino q fe tãgia per íi
(
f>õr

q como na China não ha femelhantes inftmmentoS pêra fe ia

Éeré as horas,he eftc nella, por fer coufa nòua,<5t nuquá vifta,*

de muito cípanto
)
pello q mãdou logo, q o eílrangeiro c"ô &

prefente foíTe leuado a Paquim,peta o q fe fez chapa,ou pro-
uif«jõ, q c5 mnita breuidade foi mandada a fortaleza, onde os
padres eírauão reteudos, cÕ cuja chegada fe pode julgar acoR
iòlaçáo.q rcceberião,&: as graças q darião ao Senhor vendo

á

prouidécia q fobreclles tinha. Logo lhe fora entregues todas
as peçasj q poílos Mandarins eflauão diuididas , & dàndolhe
todo o neecíTirio pêra o caminho

,
peHcsmefmos rhiniftroí

dei Rey cõ muita eortezia,& honrrà forão íeoados acertedò>
Paquim, & nd3 pellos Eunucos forao apofentados dentro
nos mefmos paços Reays, ondeei Rey moraua, & nelles por
aígús éh$ efliuerão agafalhados, & muy fâuorecidos dos Eu-
nucos, aos quais infinarãOatãger"ocrauo,& concertar o relo*

gio.Mãdarão logo oíferecer,^ apreíentar as peças,q Jeúauão»

Çc 2 aclRey;
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aeJR£)^&, iáoIhasoff;rec,raoe[IespeíToa1menre poríer
cuftume do Rey não fe deixar ver tam deprefTa, & fkilmen-
te dos eítrangeiro.- mas foi muy* grande o contentamento q«ecebeocpm .cilas. As imagens mandou, que fe pozefTem em
lugares mqy principaes de ícus paços,onde faÕ muy reueren-
ciadas não fo dos que andão, & refidem no paço, mas de to-
dos os Mandarins de autoridade^ peíToas graues,que fò por
aderência, & priuilegio alcanção velas,& o procurão muyto,
AdoSaluadorteueel Rey no principio confígo na camará,
onde ordinariamente refidia,mas de pois lhe cobrou tamanho
medo, parecendolhe coufi viua, que fenão atreueo ateia dian
te de í^não entendendo ainda bera eíte bárbaro Rey a rezão,
que tem de temer a figura da quclle fenhor, que ha de ter por
juftocondenadordeíeuspeceados. A imagem de noíTa Se-
nhora efta em bua camará, -onde a Raynha todos os dias a vai
vifitar,fazendoIhe muita reuerencia, 6c queimandolhe per-
fumes, & incenlo, queira a mãy de mifericordia alcançar a cila
cega Rainha vifta pêra fua alma, trazendoa ao conhecimento
4a verdade*O relógio pequeno,6c as de mais peças tê el Rçy
feropre cõfígo.O crauo quãdo le táge a el Rcy eíH poflo em
Jhum lugar com tanta veneração, q todos os muficos lhe vão
cada dia fazer zumbaria,como a pagode, & quisel Rey que
os feus Eunuces aprendeíTem mais efpecies daquelas

, que a-
prêderão nó tempo, em que os padres t íliuerão agafalhados
nos paços,o que de pois fe fez tornando os padres a clles pêra
poderem mais facilmente tomar as liçõis. (Vuandoo Eunuco
Macon, de que atras filamos, tomou ao padre osliurosda
itiathematica,comproteíto deosdar aelRey, 6c apontalos
com as de mais coufas no memorial, ellcos meteo em hum
caixão na cafa do thefjuro fechado, óc felado de feu feio com
hum litreiro,em que dezia, como os padres trazião aqueles
liuros,&que elle achandoos lhos tomara, por fer contra as

leys da China, aprender mothematica fem ordem dei Rey, ôc
pera depois lhe dar difto auizo,coufi que conforme ao eftilo

da China, em qualquer tempo poderá dar uabalho,& enfada

mento
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mento aos padres: mas foYnvSo fcémkmfài què ^volta

das mais coufas, fc m o Eunuco o faber, ouue o padre ^ niííos

o caixão com elles, dando graças a Deos quando virão o fo>-

breferipto, que lhe poferaMacon, oquaLachandoo menos

mandou logo pola -pofta hum homem feu, a Baquim pata os

tornar a auer,mas vendo elle com quanta honrra os padres et-

tauão no paço, não fomente não oufou de falar, antesJe aco-

lheo, cudando que os noffos lhe fizeíTem algum mal, do que

eftaua bem fora, pofto que lho podião fazer, & comoeftes

liurosnão vinhão no memorial das peças.que federão>ael

Rey, fe ficoucom clíes o padre Rido, por lheíerem muinc-

ceíTarios,

.
.

ue

CAPITVLO. VI.

u

ffDagram cidade do Paquim, Ç$

aconteceo aos padres depois

deeílaremnella.

E cita cidade a maior, que fe fabe aticr

no mundo,& não fe pode atrauellar de

porta a porta íem caminhar hum ho-
mem acaualo todo dia, & fò os paços

dei Rey fazem circuito de Ku a grande

cidade, eítâo todos 'cercados com três

mures muy fermofos, & fortes de can

fjTJ li ĵíV^ KJ\ taria. Dentro neíle lítio tem outros
^^^C^l^M^m^r^n quinze paços apartados hús dos ou-

tros, que reprefentão as quinze prouincias dá China,em cada

hum delles tem riqúifs imo s jardins , & tanques com muy tos

peixes, &aues,&bofques com tnuyta-caçade'porcos
)& vea

dos, de forte que fem faj r el Rey de fua caía vay per fua recrea

|ão húa ves a hum damieles paços, & outra ves a outro>& era

Ce 3 cada
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^*rmmdc!es acfia todos os dcfemíadaméntos; aue pode dejejar Ha nefres grades paços fetenta,& noue falas de maraui-
itíola wetateflura, primor, & riqueza: mas quatro delias ex-

,

em Con Srandc ventaja a todas as de mais ; aprimeira eftacuoerta toda éé meta! com cftrantio artifício, & curioíidade-
pintadas pe !/a5 paredes muytas, 8c muy excelentes figuras- a"

Kgméitctnótèão, atas paredes de muy fina prata lauradacò o meímo primor; aterceira tem o mefmo de onro címa»ta-
do: aquarta excede arodas, & afsi lhe chamaÔ a fala do thefoti
ro, porque tem neífc muytas pedras, 6c jóias de preço íneíli-
maue!,&entrr as de mais hu trono de marfim no qual eítarn
«ngaUadas pedras preeioías,& carbuncolos tam finos, que
na maior eícundade d» noite, fazem afab tam clara , como fc
ouuefk dentro muytas tochas a cefas, Eíram as paredes deita
laia todas efraakadas de digerias pedras de muyto valor. K fer
lienlheeílas quatro peça^par^ dar audiência nelas aos emban
Xadadores,q vem^ediuerfas partes^ para elRey moftrar
I«a mageítade, & grãdeza, & cõforme aqualidadedo Reyno,
proiifiirja donde vem, os recebe na fala de metal, oU de prata,
ou de ouro, E tantas outras çoufas fe efçreuem defta cidade,8c
R^yno, que fç naõ foram dignas de tanta fee ^s peflbas que as
affirmaõ naõ fe puderam crer,

Eftandopoísos padres neíta grande cidade, Sc corte, 8c
cuidando que feus negócios eílauaõja em vefpora de terem
o fim defejado pelos muy tos fauores & gafalhados,que no pa
ço recebiam dos Eunuchos delRey.O diabo, que aíombrado
do que contra elle

, pereira via podia (ucceder, nam dor-
mia em procurar todos os eítomos do bem das almas daquel
!c reyno, que via tJin próximo, & do feruiço de Deos que fe

hia fazendo Ie.umtou contra elles hum Mandarim de grande
dignidade por nome L'po , a quem pertencia a prefeutaçamí
"dó preft te, 8c o defpacho dos padres por fere eftrangeiíos,
oqual cpnrornièasleys da Çhioa pode tanto,que os tirou de
detífrtfãó' cos reses onde móráuúih,& os meteo cm nTu

ierqua^



ferqua>êm que coftumam citar as eftrrangciros, oue comjj^jj

goeios vam àquella Corte,atè fere deípachados, 6c delia narri

podem fahir fçrn particular licença do rncfmo Lipo. £ poíto
que os padres aqui ficaram & como em pnfam

y com tucla

nam tardou muito,que Deos foíTe feruido , que abrandaffe fl>

coraçam defte gentio por meio de outro Mandarim de at*to~

ndade,oqualdel!eouue licença pêra os padres poderem an»
dar liuremente peia cidade,& fazer feus negócios com nifcior

fegurança & liberdade» He efte Mandarim a q^e entreeedeo»
pelos padres hum homem de .grande ref^eit%pqiial Ibesio^
mou tal afeíçam,que cada quatro dias ou mai>a q&u&ig^vi*
«ha vifitar àquella ferqua&prifam^m que e-ftauaul.MascB-
mo he prudente tratando com 05 nofios ^eio a entender
quam diferente gente eram da^uella qtíe c^um^ir,% {*a«
quim a trazer prefentes, o^ 3 págar,paria> a ielj^ey , aqual de
ordinário he gente barhara,& de nen|^
munmentc nam vem fenampor íeu interefíè km ferem man-
dados de algum Pckripe ou Rey. Mas eftima tanto elRcy
da China fer reconhecido dos efer^ngekos ^que-a todos o»
que vem à íua Corte/az honras^ manda quelhas %atri,;

&

(ejam bero tratados.Alem difio quanto r^is,efí^^a^irio^
pola communicaçam que tinhacom os nofíbs tomaua expe-
riência das partes, que. iieítes auia^tanto mais fe deicobria cq
elies,& lhe acrefceafamcaçfa cirnas cortezias que Jhe íàzim
E como»eIJe era muicuriofo^iinha algum principio de Mjê
thematica,pcdíoa0 piive oquifeffe. eofinar. Edandolhe al-
gúasliçõeçfcou pafmado do que o padr^ nellas lhe defeo

~

Í>ria,ckprkcipalmeate mo0rou,mais fettcfpantoem húa de-
monâraçam queo padre fez em IctraSinka, com n?uto Sà
guras^mque moflra fe.10 Soj ma) o que amr&Y-fc^Lim
menor. E cuidando que o padre: tinha, gaíhoa nifto íiiuysal
tempo na inuençam 6c modo defira deroonfíraçam

, mui cíU
f^Ud?,& admirado lácpreguarjoui como gudèra moílrar



; cm tempo tam com
- •

Z2. Leuouadcmonfíração para fua cafa, 5c todas as de mais
coufas q o padre tinha traduzido em letra da China para as

mawdar^trâíLidarj St o importuna muyto cada dia lhe deixe
eftãluífbíenciaercritaèmletiasíinicas, para que dele fique
neftas partes perpetua memoria. A volta da feiencia humana
lhe vai o padre praticando muy tas coufas da diuina, o q ouue
de muy boa vontade. E dandolhe também hum tratado de
couíãsmoraes não fe farta de oléuar. Efcreueoa hum Manda-
rim graue feu amigo, que em todo o cafo o viflê por fer coufa
marauilhofa.

Outro Mandarim muito mayor que eíteem officio,5c dig-

nidade vindo lhe a mão hum tratado de a micicia compofto
pelo padre Matheus Ricio o qual íieftc Reyno nos tem feito

muitos amigos, ficou còmtâmârihò conceito , que raouido

por elle,5t por outras tnformáçõesy que também tomou, em
os padres chegado a Pachira os foi logo a vifitar dizendolhe

que queria fer difcipulo (eu por quam bem lhe parecia a dou-
trina que emfinaua. E com efte fer hum homem tam inteiro,

que de ninguém tem medo* & todos otem delle,fòi de muy to

mor efpanto rederfe aos padres deírà maneira, o qual lhe pro

meteo todo feu fauor^ác emanai debeneuolencia lhe deu em
fua caía hum banquete. Ecomo efte, & o outro Mandarim
mathematicofam muito amigos, quis noíTo Senhor que por

feu meio viéramos padres a ter mais entrada com O Lipo, 5c

clle fe abrandafTe mais,até lhes dar licença que faindo da queía

cerca onde eftauarn viefTem para qualquer bairro da cidade, q
lhe agradafTe: 5c afim poufam ja no meo dela em muy bom fi-

tio, 5c cafa acomodada, em que mais decentemente podem re

cebtros<hofpedes , & cÕ mayor liberdade pagar as vííitas, 5c

fezer íeus negociou, áindá quéfempre fojeitos ao Lipo ate cl

Rey os defpáchar.

No tempo que os padres^ eftauão na cerquaforão viíitados

po<rhumfobrinhodeftc Rey que agora reyna filho de hum
leu irmão: fescílc mancebo grande cortelia aos padres pra-

"
ticando
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ficando grande cfpsço com elles, tratando de varias coufas ,
o

qucajudou muito pêra os de mais lhe terem refpeko: porque

ainda que os Infantes écfeus filhos naro tenham junfdiçam

fpbreos Mandarins no que toca a Teus ©ffieios , nem andem

catn acompanhados como elles. Sam toda via de todos muf,

refpeitados',&em certo tempo do anno os vaõ todos reco*

nhecer,& fazerlhe certas cerimonias & certezias. Vinha eítc

Príncipeem hôa cadeira deirado o numero dos que o acom-

panhauãojnãopaíTauadedezpcfloas, mas todos muy bem

tratados, vinha também com eile hum Bonzo íeu meítre o

qual ao afentar fepos no primeiro lugar,& 1 fobrinho do grã

Monarcha da China abaixo delle por fer grande o rcfpeito,

que os difcipulos na China tem a feus meftres. Depois de os

padres fairem da qúellacerquitornando la algúas vezes, &
falando com algús Mouros, dos que ali vão de diuerfas par-

tes com titulo de darem prefente a el Rey (os quais todos cf-

tam ali fechados ate tornarem para fuás terras ) lhes diferam

cadahumperíJ,quenaprouinciade Xeníla mais fetentrio»

m\ das quinze da China, em hum lugar de Xauqucr, chamai

do Xuque por onde elles paflam, quando vem a Pachim, ha

cercos homés brancos de muyta barba, que tem Igrejas com
campainhas, & adorão a Mariam & líTa (q afsi chamão elles

a nofía Senhora, & a Chriílo Sc adoram também a cruz, &
moftrandolrve o irmão Bafliam fernandez hum crucifixo das

varonicaidâ^cbnta
!

s,diííeaq^elle Mouro que tambê aquelles

homens adorauam âquellà imagem: & que tem padres cafa-

dos, que curão todas as doenças, femmefinhas, que os mef-

nios gentios da terra os chamam para feus emfermcs : & que

tem húa fò molher.O padre Matheus Ricio determina efere-

uerhúicârtaaeflesChriftãos por via dos correos dei Rey,

nalingoa China, que elles dizem que falam ,
cuja refpofta fe

vhr poderá dar mais clara noticia deíTe negoci©, & te por vê

tara he eíte o Cataio tam nomeado.

Dd CA£V



China.

CAPITVLO. VII.

Çpmo ospaires eftam bem recebidos no Pa*
chim,&'começarão bauttfar

sigusgentios.

OMO el Rey da China tem por raa*
geftade,& grandeza íer niuy vao-arofo
em refponder a Embaixadores eftran-
geitos.eftahe acauCa porque com aucr
mais de hum anno.que os padres ali ef-
tam os não tem defpachados nem ref-'
pondido a íua pctiçaw,. Sam porem os
padres muy bê recebidos, & tratados,

ire««Wn» * •

dos Mandarins, como de toda aeé-«geralmente, & vuiemcra muita paz, Acredito, em quecada d.a vao crecer,dio: 3c i cuíia da fazenda dei R e; £Tm o«eceffarto.pata fua íuííentaçâo.Tem grande a»i»d«Tcomhâ
ÍJanda,mi oueheofegundona prkitnca, & officio demro«o paço, çfte correagoracom fazer hfia torre de madeira do*

rao. & a rito vao elles la alguas vezes, onde o £uflucho.os tr*ta com mu, ta cortezia, & lhesdis que acabadaa ebra be 1!^

ter tZTf lt qU
f
"5o PGdc fcr menos

'
"e™ d«*«áo deter bom defpacho, pelo muyto-gofto que e l Rey moftra darpeças que lhe deráo, $ com iftoxftamL padres coTmoí*c "fiançadefiquaren>emPachimdafe,to%uiZl^iZcom aS aJn^s pofto HJ

?

a«o aotruito

f-^cyadl^gente, ^EdXc^«^^nete tampom,,». cfpcr«ça.fc *•«!,,. de poder en££fe^tuagelho.O
:.H«^^^



C*ma.
Gora muy grane,& perfeita aqual deu atrasladar a hum gran-

de letrado, que aqui ha Maodariínj muy bera entendido, & a

mièonoffo, que com tanta exaçam o treíladou,& emendou

na lingoa China, que nem húa mínima palaura oufaua de imH.

êar Tem o confultar primeyro com o padre. Ê efperamos ens

noflb fenhor que fera eira obra meio, para que noíTa fanta ley;

per todo aquelle grande Rey no ft ja diuulgada, & conhecida»1

Temos padres aqui algús Catecuniencs de muito momento:

hum dos quais he Mandarim do crime , não dos- mayores^

mas o mayoc que te gora na China fe baútizou, três fam ha*

chares nas letras da China. Hum cunhado dei Rey, Sc cafadò

com humma irmám.da Rainha ( paremefeo, que fe na China

montara tanto, como em Europa,fofa grande luftrc para eira

noua criftandade ) mas com o que monta efpersmos, que por,

clle trará noflb fenhor outros ao (agrado bautifmo. Outro he

filho, do fiíko dei Re , muyto conhecido dos letrados defU

Corte, polia boa abehdade, que dizem ter. Porem o que ío-j

bre tudo i(i o eítimamos, he ver, quam bem cai nos adimos;

êc entendimentos dos Mandarins principaes, & ate do pro-j

prio Rey, efta voz, que os padres dam,& doutrina que pre-í

ga m de não auer mais que hum fò Deos* criador do vniucrfo*

Sc que todos os ídolos,& pagodes fam Deofes falfos, & merf

tirofos, donde ja por eíTe refpeito, o Lico de Paçhim, (cujo

offíciohedarauizoaelReydas coufas nouas que ocorrem

no Reyno ) dçu huma petição, a cl Rey contra hum Manda-,

rim,jpor fe ter rapado, Sc eníinar aos homens, &moIheres as?

courfàs dos pagodes, & outras mentiras, pello que el Reyo
mandou prender, & queimarlhe todos quantos liuros tinhaj

E olipo xanxu que he rnuyto amiguo dos padres, 3c tem par-

ticular gofto de ver, que todos nofíbs liuros enfínâo adorar

hum fò Deos verdadeiro dando outro memorial a cl Rey cení

tra os Mandarins, que feguem a ley dos pagodes , refpondc»

el Rey, que o próprio dos pagodes era eftar nos inatos,& ião

tes, Sc que feelles os queriam feguir, fe foffem para osbof-

queSj & náo eftiueícm nos oflicios enganando o nraodo: coti

Dá a. &co«|



China
ia com que

:

os deuotes tteápag^dt, ficarão tâtf murchos, quedifle hum dellej ir o mundo dando huma volt;,.
fc tanto mais he de eflimar, ter chegado i venerarão dos

cipa.s Mandarins quanto mais fe à de entender.que hum do"

headadirficudade^ue ha em a rançar dos coraçõ-s deitagentihda.de adoração dos pagodes. E afsi dizem eíWeSsque (c os padres os drixaflè» ficar, ^ntamentecom efle fa!

ceuflas q enfinao: forocte tiefte artigo de auerem de deixar o*pagodes fieao errados, donde fe ha de entender, que naóhemenos difficil de tirar delles efta adoração dosidoíos, do queo foi em todas as naçoens do rnundoj E ifto por alauas rezõ-
«s, que nelles particularmente tem mais forca. A primeiraporque naofe contentão comos pagodes, que tem nos tem-
plos públicos que faoqaafi innumeraueis: roas paffando nif-
ao as medidas dos outros gentios, os tem também cada hum
«as luas eazas, & apofentos, de modo q não ha embarcação,
nemchoupana, que careça delles, ou de vu'to, ou pintados.
£ alsi hi

:
neeeíTano, que brama os padres efta lança, com to-

dos desdomaior ate o menor. A fegunda.porqae tem eftes p»godés, como herança deixada de feus país, a qual não podere
alienar, fem grande nota ( como «He» cuidaó ) de defobedien-
«a: porque íaó muy fuporniciofos, em conferuarem, por to-
da apoflindade as memorias, de feus anteparados: que por
itto também fe naõ atreucm, faluo conftrangidos de orande
necelsidade, a vender as propiedades que delícs lhe ficão Ter
eeira porque todos eftes pagodes, foraÕ homens, que moral
mente viueraó bem, & ainda ( coroo os Chinas imag-inrS ) á
ftzerao muitas marauilhas : pello q quererem agora os padres
dizer dos pagodes, qut viuerâo errados, ou qUf naÓ merece
as honrras, que os gentios lhe fazem, he para elks bum grau
«te paradoxo; a qual difficuldade naotiiiçra lugar, fe dífte*

pagodes



(hirta if
p3»odesfe cantarão, as rapinas, adultérios, & infuítos

, que

íe referem el«MS|6^@HSk>^M^^^^i^41^^^^^^^^^^ os
j

gregos,

òc Romanos: porque feiffco afeiâ/ra* &aftara fomente íér ao*

Chinas as vidas de feus pagodes
,
para ficarem envergonha-

dos de fua cegueira. A quarta, & que fòbre todas tem mais for

ça entre os Chinas, he porque elles pagodes, foram introdu-

zidos na China, por mandado do Rey auera mí!,& íeis fentos

annós, quando ã primeira ves vierão da Indíà, ou de Siam, 6t

afsi não podem fer tirados vnkíerfal mente, fenão por ordem
dei Rey, doutra maneira fe encorre nas penas feuerifsimas, q
eftão contra osinouidores,efpecialmenteem materiVde reli*

gião, por onde chegar o entendimento dei Rey da China, 6t

de feus principies Mandarins, a conhecer que não ka mais q
hum fò Deos do vniuerfo, Sc que a ley dos pagocfès, he falia,

Sc redicula, he hum principio dos maiores que fe podiao de -

íejar, para fe tirar efte empedimento dos ídolos, <5c fe rntrodu

zir a verdade de noíTa íânra fee. pèllo queríSò fem grande ftrri

damento, pretenderão fempre noífos padres^ oW do padre;

roeílre Francifco de bem auenturada memoria, atèojeVdar

principio à conuerfaõ da China por via de licêça de feu Reyy
êc cabeça, 6c em quanto fe não akançaífe algúa boa entrada

com elle, como he eira, que agora fe pretende, ^c eftaem tão

bons termos: fe julgou fempre por expediente j ir brandárné-

te com a pacientia, 6c longanimidade, que merecem as efpe-

rança» de tão efpaçofo, ôz fértil campo.

CAPiTVLo. mm
£" DarefídencU de Nanquim

y grand*

(^nobreza def

ST A A ef!aCidade 3 2^ grãos, &tneíò para aoándii
do norte; fituada ao longo do rioXahtio: & depois
de Patjuim, he a maior,& mars fermefa de toda a Chi

Dd 3 ntoRm
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1>
na. Em tempos patifados, foi Corte, & a fentó aWReysrpoK
lai, muyças commodidades que nella ha, & priDPa!ment4u-^quchcpoderrevira Cl!apGr aguadcvarios rios, & corn
^uitafacílidadedetodasaspartcírmas como as cidades que
Ciem da barbado norte, eram tão infeíladas dos Tártaros,
mudarão os Reys feus aíentos a P.tchim, por citar mais perto
para reíjítir aos imigos. Porem ainda que os Reys deixarão
Nanquim, íempre â çonferuarão com nome, & tito lo de Cor
te, & cidade real,& com as mefmas preeminências, & preuiíe
gios, que tinha quando nella reíídião. E para conferuar eira
memoria, yiue ainda nos paços reais, em lugar dei Rey huma
dignidade a maior que ha na China, 6c a fegunda pefToade
pois do Rey, q íc chama Conaon, o qual: vem por fucceíTao
ée hum gram ienhor,que citando a China quafí toda perdida,
oc íenhoreada dos Tártaros, foi grande psrtc com feu valor
& esforço, para fc tornara reftaurar. Comàprefença defU
fhgnidede íe coníeruão os paços reais com tanta grandeza, &
iDageftade, <5c concurfi de gcte,como fe el Rey viuera nelles,
para o qual também aiudaauer em Nanquim <:onielho real,
caía de Rolação & os meímos magiftrados, & dignidades, &
com a mefraa renda

, <3c jurdição, que tem os de Pachim pollo
qual refpeito;çhamão os Chis a Pachim Corte feptentrional,
& a Nanquim auírral.

He efta cidade quatro ou imquo vezes maior, que Lisboa,
fegundo eferenem os padres, òc como toda he retalhada de
nos terá como três mil pontes,tem três muros de cantaria tão
largos que pollo alto delle podem andar dous, & três carros
juntos. Omuro interior tem de circuito duas Iegoas,& he tão
forte que com rezáo fe pode chamar à fortaleza da cidade, â
qual fe entra por doze partes, & em cada parte deitas ha qua-
tro portas, fronteiras humas das outras: a iiida que apartadas,
difrancia de hum tiro de pedra. Eítão cubertas todas eiras pqr
tas com pranchas de ferro muy grotías, & encima do muro c]

diuide humas das outras, tem para fua defençao muy ^roílo^
tiros de «telharia com muy ta gente de guarnição, Deutro

deite
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defte muro, eftão os paços reais,& ao redor delfes rrmy ta va-

riedade de iardins tanques, lagos,cazas de prazer,& bofques*

çheos de caça. T«?da A cidade efta muy bem repartida, as ruaí

muy direitas, & largas, & ainda que: es edeficios , por ferem

comunmente baixos, não reprefentão tanta mageftade,~&

grandeza como os noíTos de Europa* Faõ porem muy fermo-

íos, & bemlaurados, & efpecialmente os paços dei -Re-y* ¥"i*

uem dentro deííe muro os Mandarins , & letrados* & otítirà

gente principal.O fecundo maro, té de circukofete Jégoâs^

Sc he tanibemtodo áe cantaria, Sc tão largo, & forte* como o
primeiro entre hum, Sc outro viuem os toldados, Sc gente de

guarnição, que ha na cidade: os quais certífícarãov ao padre,

cjue fenão firacoenta mil homens. O terceiro-murodtzçm ter

de cir cuito quarenta milhas, q faõ treze ou qu&torze iegôas^

ainda q eftà cortado por muy tas partes, pórrezão dos rio s>

que paííaõ por efle» Antre e fie muro, & c fegundo viue a gS~
te comum, £c ordinária, &poreftacaafafe chama o arabaldô

da cidade.Na diftanciâ que fica entre efèas duas fercâs,ba muy
tas hortas, & campos, que íe íameãoj mas eoa tudo iríb h*
tão grande o numero, Sc concurfada gente, que © mcfà&o pa
dre que ouio íè marauiJhaua»

ÇAPITVLO VIIII.

ecoma netfà cidade começarão os pa~
dres darmíkm da Euangelho,Ç$da

fruitoique>[ecomeçouafazuer.

E pois de es padres aqui citarem por alguht
mefes, nos quais todo feu cuidado^ exer*
cicio &>i>eftudarera de pío^ofiêa a lingiioa^

somo coufa tão necf íBria, para a pregação
dp£iiangclhof& procurasam ter beneuo*

los acs



'os aos Mandarins grandes, & cobrar crédito com elles.pollo
muy to que ifto importaua, para com mais autoridade fazeré
feu cfficio, o começarão a exercitar em nome do fenhor,não
deixando paíTar ccafião algua em que nelle pudefem aprouei
tar ao bê das almas. £ afsi terão bautizado fincoenta pefloas,
& cada dia fe hiãochegando outras, Sc abrindo cada vez mais
*fb porta tão fechada afie agora ao (agrado Euangelho.Entre
f-Hesfe baptizou hum Mandarim, dos íoldados homem no-
bre, Sc de muito nome, por ftr muy to esforçado, Sc ter muy
tos Mandí1 rins>& Toldados debaixo de feu gouerno. Fazialhe
inuy ta defleuldade em fua conuerção, parecerlhe,que não po
dia guardara Icy de Deos, fendo Mandarim; porque auia de
fazer caftigos, & correr com rigor quando fofTe neceíT<.rici;

inas declarandolhe por vezes como aley de Deos não probi-
biacaíligar os culpados, fe aquietou, & fe bautízou dia de
paícoa; tendofe ja bautizado/ua molher, filho, ôc neto, 6c de
pois fe bautizou fua família, homens, & molhercs,que fe rião
dezoito, ou vinte peíTòas; bauttzaramíTe também outros ho-
mens graues, & letrados com fúas moiheres, Sc filhos, & pro
cedem todos muy to bem no criítianifmo: avencem huma
das maiores deficuldades, que fentião que he a confiíTaõ , 6ç
aueremdedefeobrir feus pecados ao confeffbr: mas elies o
vão fazendo tambem/heíta parte, que íicão muy confolados.
ConfeíTcuíTe de nouo hum criítão letrado, qcaufou à todos
muy ta edificação. Porque como os letrados, na China cor%
munmente /ao os mais foberbos,"& temidos da outra gente;
deficultofamente fe querem fogeitar ao enfíno dos outros: 6c
menos ao dos padres por ferem homens eftrangeiros: pelio
que quando vrnVhum letrado humilde, & pofto de giolhos
diante do confeífor, fe edifica grande mente.

"

Sahiráo os padres também polias aldeãs, ao redor de Nan-
quim, & acharão muy to aparelho na gente delias para fe fa-

zerem chriãos. O primeiro que feconuerteo foi hum hura-
dor, homem de bem, 6c rico de múyto bem entendido,o qual
auia perto dtf trinta annos, queje;uaua aofrttõdofinico, (que

henunejua
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he nunqua comer carne nem pey xe, & das outras coufas He Ic

gumes, & fruitascomer quando& quanto puder ) & ha muy

tos por aquellas aldeãs q jejuauão deita maociraÁfaziSo fuás

Tomarias, &cõfrarias aceitos pagodes,& montes dedicados

a «lies, mas tendo para íi que deita maneira alcanfarkm per-

dão de feus peccados: outros tendo fperanças de tornar a na*

cer cm cazas ricas, mas todos tem por grande peccado matar

animais, & com ifto tem mifturados mu) tos erros, de phylo

fophos gentios,como foi o de Pitágoras, da trafmigracão das*

almas, Sc aísi tem opíniam q * s almas dos ruins, fe metem de

pois da morte em corpos de Tigres Sc Lobos,& as dos bons»

', cm boi$f ôc Caualos, & outros animaes maníos Tinha eftc la

urador de q falo,s;rãdc autoridade cÕ todos os da qllas aMeãs,

erarauy conhecido detodos, detido pir meflre, mas ei'e co>

m o fe não aquietai» com a doutrina dospagodes, cuuirtdo fa

lar daley de Deos, vco àcaza dos padres, falou com elles, Sç

defcobrio ítu intento, & como era tesapo de fazer fua fêmea

tcíra difle que acabada ella tornaria, p; ífruaíTe ja o tempo,&
el'c não tornaua: íbuberão os padres q eftaua a molher muy-
to doente: foi la hum delles, Sc achando a molher, Sc hua no-
ra fua muyto mal, feitas as preparaçones deuidas ãs bautizou,

ficando eílas, muyto contentes: Sc entregando todas as cou-
fas que tinhão, dos pagodes, fei noflo Senhor íeruido com a
íaude dalma darlhe a do corpo, E aísi fararão ambas cm bVe-

ue tempo, de modo que todos os daquella aldeã, cue fabião

eítarem cilas graue mente doentes, principalmête a nora que
era quafi idropica, ficarão eípantados, Sc o tiuerão por coufa

extraordinária. Continuou cite homem com ocatecifmo, Sc

fez bom eutendimento êas còufas de Dccs: mascomo era tão

obferuantc do jejum fínico, Si tãc conhecido, fentia grande
difficuldade em o quebrar: porque os amigos , Sc conhecidos
gentios lhe dawão muytas remoçadas , Sc zombauão ócUc,

vendo que andada para fe fazer chrifíão: 6c auia de quebrar
por força *íte jejnm, porque acham os padres, íer muyto ne-
qeflario, para lhe tirarem «as erros, em que viuern,& com qui?

MúÂ £c ©fazem,



.

efazeni
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& pêra tamfecfii fc faber íe 66 rrifttorWrfa Veiros;
lazertniho cobrar conrcemerem carne, ou peixe, Antfbtf
cite homemdilatando o bautiímo, por efta eaufa abúmas ftnanas: mas hnm dia u do o padre *foa caia. a ver as duas mo
Iheres-que íe tinnao bautizado. & fczefcs aprendera doutri-m, que por cacada doença rão poderão .prender primeira
antes de fe bautizarem,VMM ainda que iaurador^âo per-'
de pento nas cor tezias finicas ) vendo que o caminho era húpeuco comprido atè as cazas dos padre, conuideuo a jantar
Ja nafta caza. E vendo o padre a boa occ.fião de Iht fazer
quebrar o,ejum, aceitou o jantar, vi rão à meza Coarias decarne,& peixe para o padre;* outras de legumes para o hoí-
pede, & começando de ctiner, comuidaua elleao padrecom
fsigeanas de carne, & peixe, & comia de fuás cruas, áefer-
Jóens, mas o padre o conuideu com as igoarias de carne , <3c
pejxe, dizendolke que não auia de comer bocado, fe elle não
comeííe primeiro do mefmo, achcuíTe o hofpedè muy tnla-do bBÍcandGniilinucnçoens,^ remédios para nao comer da
carne nem peixe, que auia 30. atines não comia, mas finataiê
.le vendoík apertado do padre com a mão tremendo, Sc cores
«udadaa,.fc deu por vencido, & comeo da carne, & peixe,&
cksteito tile encantamento, íe bautizeu com hum filho ftu
Ce tem fua caza toda catechizada para fe bautizarem !o*o.
HunachrifíãodeXanquim, (que foi a primeira caz^a què

es padres tiuerão na China, donde por mandado do Tutão
tciao morar a Xauqueo, ) tinha hum cargo em Nanqnim, &
labendoque os prdres efhuão ali, veo em bufea delles, os*
quais conhecendo©, per enfião daquelles primeiros deXàà-
quim, lhe fizerão grande agazalhado: auia dez ou >2. anno*
que naÔ tinha vifto padres nem tinha quem enfiorffe , erra
tudo trazia (m$ contas, & verónica, &moflraua fer chrifláa
de^corscaõ, poíto que por auer tantos annos, efísua jacfquc-
«do de muv tas coufas, que depois aprendeo: Contou efre há
mestats padres, que queimandofe as ca*ras de fuá vesinhãça I

S"fe^ «medio, para a codir as luas^ fe fevra fora c *ní
*á bum



hum filho nos braços, &ch3tn^ipornoffb SenHbr; & que

as caza> dos rczinhos arclcraõ,& as fuás ficarão faluas:cõdriua

agoracm Nanquim vindo de- duas legoas, paraeauir mifTá,&

cita para íe bautizar toda a íuacaza.

Wifoáú lo o Paére hum amigo feu que viera aquella Cor
t*,?achou cofirelíe outras peílWs.graues, couras quais pratí*

cando começou o vtíitado a declarar quem era o padre, lòu-

ttandonoffa íanta le v com mu y tas palauras , & reípondendo)

o padre quenoíTa ley na© era da torra* mas que fora dada por
Dcoscniador de tadoo vdiuerfo, a euji guarda eílauaõ todos

©brigados;preguntoa hum Jellesque era medico, filho de bu
Mandarim apoientado, te era poíiuel hum homem mao, 6c

que toda a fua viJi gaftou em peccados comierterfe a Dees,

& tornar a fer bom v^c vtrtuoío, reíponjdedolhe o Padre cpent

quanto hum homem eftà neíla vida, por mais mao, ócpeH
uerío que feja, fe dejépra^âõTe cormertei Decs, elíe lhe per-

doa todos os feus peccados, & o cenuertido pode vir a fer nu
grande íanto, fic©u tam íátij feito corne (la reporta J que com
muyta corteín, & referencia, pedio ao padre Ine âcffç licen-

ça para o vifitar, & íe fazer íeu difcipulo, como de feito o fez:

corri mujytòs finaes de fui verdadeira coaueríaÔi 'E logo a
Tegunda vez , que yeoao padre lhe meteo na maõhúa feda*
lá, em que por eferíto moítraúa o grande fenti mento que ti-?

ilha, de nao ter conhecido mais cedo a Deos, <Sc terfe portar*
£©tempo esitregjjeao ferui^o dos pagodes, cujo çresíado po-j
*ei a<jui para fe vec íeu bom fuizo, 6c eí^iíò de falar. Eupor
nome Tão homem de pouco faber, de balde VHfí?^, anncj
fendo roim, «Sema! inclinado, defde m inh a mocidade, & de
pois que comecei a trazer barrete, fendo de i6. arnlos", efeu-

r eido, òc andando enptreuaspftrdi o verdadeiro cabedal, &
me eetregutià doutrina dèdous homeovôiuefaõ os áutdréé
dos Bonzcs,^: pagodes, femfàbèrà foiiáárezaõ, andaua co
mo Ieuadb das oadas do mar: mas ontem , Iendo*o líurõ qué
tratado verdadcyro Deosycornecd a fiber^ queo que hc aki-
feimo he Dío$^Eu*anjé& deinjícer recebi de Dço$ os fpjritutf

Ee a vitaist



Virais, 5í cícpois Je nafcido os benefícios: de Deoí, Os ho-mens com dez mil coufas todos tem naturalmente fcr. & coruemenca derezáo, & eík he a verdadeira, Ôt íolida ley. Eume tenho por d.tcf^ern deixar o roim,& pequeno caminho,
<X leguir a grande eflrada, açora que encontrei o cfchrcciâo
«neítre, que medao faber, &

: doutrina, tereiatremmentopa-
ra receber com reuerêcia a excelente iey.Humilmête defeto,
que o muy to honrado meftre abra Tua grande piedade, & mi-
íencordia recebendome, por feu diícipolo, para que de dia Sc
de noite, eírando a feu lado ouça os profundos difeurfos, &
então ficarei alcatifando o que defejo. Ate aqui o bom raedw
co, pormee>doqua] fc podeefperar que Dcos fare muytos
outros. Ainda^uenaconuerçaõo&noíTos prGcedao>poraea-
fa* com tanta cautela como acima fc difle.

w

CAPITVLO. X.

ff Da rejfíJentia de Nanebom.

E efta cidade nobi1ifsima
) <3c das maio^-

res, 3c mais principais da China, me-
trópole da prouincia que fe cham* de
Chianfi. He pouoada principalmente
de duas fortes de gente, cõuema faber^
os defeendenres da caza. real: porque
coftumão os Rcys ordinariamente, a>

mandar a eiia cidade íeus £!hos, tiran-
do o erdeiro do Reyna, £c ncíla ora*

pofencao em p^çoí muy ricos, <Sc fe lhe da renda, Sc eirado*
competente a fua qualidade. £ ainda que fe Jhes naó permite
entenderem no goucrno,, fao contudo muy vegetado* iTes
Mandarins,& tem grandes preuiJegms.E como citas cazas
«recem, õc fc multipticaÕ muy to,fa© aqui tantos osdo íàngue
«caJ> cjuc ftccupaaa <juarta

? eu^iiima pane 4* cidade antre
l todas
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todas eftascazas, ha três principais cujas cabeças fc chamaó

Reys,&íe trataõ & fémem com muyta grandeza, 5c a parar

to de caza, Sc criados. Outra forte de gente que viuc nefta ci-

dade he degrade numero de letrados, que tem ja feus cíludos

acabados, & avançado o fupremo grão, que fe ?hes da nas

vniuerfidasdaChina.Eda qui faõ chamados, & mandados

por Mandarins, para diuerfas partes do Reyno, pelo que he

efta cidade huma das mais infigncsr&de mornobreza^e po-

licia que ha na China,

Nella refidio por todo efte tempo hum fò padrc,por nome

loa o Soeiro, por naoauer outro parafe lhe poder dar por cS

panheiro. Porem de fie fc feruio muy to ncíTo fenhor: porcj

tom fua prudência, Sc virtude, teu? ganhado abeneuofencia,

dos parentesdcl Rey,& dos Mandarins grandes que a!livinéi

& cada dia vai ganhando muytos amigos de nouo, pello muy
toque iflo importa ao feruiço de Deos, Sc bem d& conuerfaõ

daquella gente: na qual fe procede por ora co o reato jadito,

atèfeaueraíicençadeel Rey, para os padres ficarem fcguros

na teria, porque não aja couia que pcíFa fer occafião a algum

defíes, de ter auerfaoa ley de Deos, pois como faõ podero*

fbs podem fazer muyto dano, & eftroualamuyto, trabalha

porem o padre fempre afsicomefícs grandes , como com os

mais, todas as vezes que para iflo tem occafião por lhe dar no

ticia das coufas-danoflafanrafr, es quais folgao; deouuir,&

formão HruyaJto conceito da ley do grande cecidente, como
ÈhecUeschamão: mas a maior dificuldade, que em todos fe

acha para streceberem he aucrem de deixar os pagodes. £ afsi

por ora não ha mais que ate 20^chrifíãos : que em caza tão a

Ccrolhoda do Demónio, Sc fechada de todasas partes\ não he

pequeno firmto, mas confiamos em Deos que corr> a$>hoar

prcparaçõcnssqueapadre temfeitoneftafcara, Sc ajuda do#

rioitos companhey rós- que agora ínefbrão, que faõ o padre

Manoel Dias,&Irmão bafliaS Fernandcz, ;
fe colhera &frui*

todefejado.,

Èff* CAP<
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capitvlo. xr;

f D* refidmà* de Xauchól

PERTENCE eira cidade à prouincia de CantnõV
reíidcneJlahwm padre, Sc hum irmão, os quais vaõ
cultiuando, 6c confenundo os criflãos ja feitos, & ía
zendo outros de nouo. os Mandarins,quc faõ os que

ffouernaõ, naõ fomente aqui naõ eftoruaõ, antes ajudaõ, Sc
fauorecem Sc geralmente lhe parece bem noíTa fanta ley. O
Juprcmo, que gouerna eftacidade, he muy to amigo do padre
cç.lhe tem dado hua chapa, ou prouifaõ, na qual dis , que os
toma de baixo dafua proteiçaÕ, Sc neila defende a todo oge-
nero de peiToas, os naõ inquietem fobpena de proceder con-
tra elles feueraraente/E nelía comete também poder ao pa-
dre que auendo peíToa,que era algúa coufa o moleíte, o poíTa
mandar prefo diante delie, por hum mifíiítro da juítiça. Mas
o padre fe contenta com efla boa vontade. Tem ja aqui no
rebanho de Chrifto os padres como duzentas pefTbas,&o
^UC m

juí
eftim3ra° foi

>
abrirfe a porta, para vencerem hua

gramdiíhculdade,&quelhedaua muy to cuidado, que era a
conuerfae das molheres. Porque comoelias na Chif>a viuem
too recolhidas como fe foraÕ freiras, de forte q por nenlmai
çazo tratao com homens, nem ainda parentes, fe naõ rw*yto
chegjidos,ócfefeofreçetrarar algum negocio, com ourro 5
o nao feja, ofazem por detrás da porta, ou de algúa cortina,
eje modo que lhe nao podem ver oroíto : Sc quando faem fo~
w, que he muyto rara-mante, naõ va© ferroem cadeiras fedu
chadas, vendo ellas por vidraças, masfem ferem viíras de
pefloa algua* Sc por efta caufa naõ fe fabia achar remédio
para fua conuerfaÕr por onde tinhaõ de terminado os padres,
qur por ora fe nao rrataíc da conuerfaÕ das molheres, nem fa-

};
Ç~Jm íci

í
âuHímo >
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! !
omcn

,Ç
c attcndeíTcm ao dos

• <-*\D la homens*
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boroens; Porem foi noíTo^íenhor fêftrl#c$ íffirftjtíi com miíjf

ta facilidade fe foíTeefle anno defeòbrindo também ò meio

para ellas, porque vendo os padres deftarefidencia, a nniyta

inftancia, qucos jabautizadoslhefazião para obautiímo de

fuás inolheres,dando a vizo ao fupeiior da rriifTaó,<Sc aos mais

padres das outras refidenciasj Sc juntamente propowtalhea
traç », que neíre negocio fe lhe tinha offrecido de parecer de
todos feaffentou, que todafua inftrução, &rcatecifmo íe lheí

faça pjr meio de feus próprios maridos, ou filhos, ou irmãos,'

Sc aísi depois que eftcs cfráo bem inftruidos dos padres as iti*

ítruem a ellas, 6c lhes eníináò adoutrinarde modo^CjUe quan-
do fe ha de fazer o bautifmo fe a juntão os parentes, Sc conhc
eidos, numa das cazas, dos que fe haõ de baútizar, & ali leuã

tão hum altar muy bem ornado»& põem ncllc a imagem do
Satuador. Aparelhado iílo, vai o padre, <5c em prezença do*
maridos, Sc mais parentes, faz que cada hurna do lugar onde
efta recite a doutrina criftârn, defdo princípio ate ocabo, Sc
repita o que tê ouvido, acerca dos miílerios mais principaes,

ciencfTafanta fè: ao que tudo ellas refpondem com muy ta
prontidão, Sc de modo, que não fabem os padres de que mais
fcmarauilhem: feda diligencia, que põem ém aprender, St
decorar a doutrina, Sc em fe enfaiarem para eífe exame fe âó
animo & confiança c\ mqfírãojnaÒ ellraiihando ferem viíras,'

Sc examinadas de homens eífrangeircs.Coufa para molherest
da China mais r.otis, & eftranha de que fe pode encarecer, Sc
no que não ha duuu>a concorrer muy particularmente a mão
êc Deés, eraprimkcro ém feus coraçons, Sc de todos os Ghk
rias hum conceito admirauel da fantidade dos padres, como
fe forão aígus anjos, ou homens vindos do Ceo. Afsiconfíão'
deíle* os maridos fuás molheres, & es* pais fuás filhas, &os
admitem^ ^tçchizaías, c3c batitiza!as„com todas as ceremo-
Jiias da igreja, & vão ouuir mi (Ta* <Sc falarcom/os padres as q
ttunqtta jamais falaõ eom homens eftranhos: ácmuyeasdas
cazas onefe fe tê começado a fazer crifíãos, as molheresforãp
^J?rim^as;cí.tte ^ ^urbarão.EacÕteceárgurnasvezes*, que

trazendo



.. (hinÀ
trazendo os maridos os nomes das molheres, que fe haro de
bautizar, acha o padre entre cilas algus outros de molhcres
de gentios, & preguntando a caufa refpondem, queeflas taro
bcmdefcjãofcrcriítâs,porirTodãoíeusnofrcs, & aprende,
juntamente com as outras,o catccifmo. Porem eflas não ad-
mite o padre ícm auerem primeiro coníentimento de feus ma
ridos, mandandoas auizar, que cilas os façam vira falar com
cPe, para delles o faber, o que loguo fazem vindo com muita
diligencia, Sc moftrando muito contentamento, de íuas mo-
lheres feguirema leyíanta. £ ellas ordinariamente com feu
bom exemplo os vem depois a conuerter,

CAPITVLO. XIL

§ *Do bem procedimento delias Chriflaas,

tâdalguas coufas, que ne/lesfevem

de muita edificação,

V AN T O mais cftes nouos Chrif-
tãos vão entrado nas coufas do chriftia

niímo, tanto maiores de cnonírraçõ es

vão dando da vittude, que nelles íe de
feja. Aos padres tem minto rcfpeito,
viíitãnos muitas vezes, com íuas eímo
ias, &prcfentes. E porque os padres
por juítos reípcitos ibos não querem
receber, cufcalgúa coufa lhe tomáo,

lha pagam loguo: iententefe muyto dizendo, que deueriáo
os padres tomarlhe tudo, 5c não lhe paç.ir o qu<- recebem
pois fam eflrangeiros, & Wpedes,& cllcs não podem nnn
deuem deixar de moítrarfua gratidão, para com os mefires
da verdadeira ley, poiso meímofaziaó dantesco os meflres
das fuperfliçoens gentílicas. £m quais quer duuidas, ou de

mandas,



Çhma. 2t

mandas; que entre elles íe leuaivtaÔ , & que indo diante dos

Mandarins, lhes ouueraõ de cuíhrmuy tos enfadamentos, 5c

gaítos, dambas as partes, com os padres as vaõ loguo deslin-

dar, & concluir. E fe faõ cem os gentios, que íeja neccííario

Ir aos Mandarins, primeiro vem dar conta ao padre, & mof-

tarlhe fuás petições, para Ver fe ha «cilas ceufa queagrliáea

conciencia, porque os procuradores gentios, quando fazem

«ítaspetiçoens, coítumão por ntllas muitas' mentiras, para

darem milhor cor à (m caufa. A codem às miíTas, & celebra©

com grande frequência as feitas da Igreja, & tem grande rei-

peito as cerimonias fantas, cómodas caadeas, cinza, ramos.'

Hum letrado tornou o fegundo dia da ccrefma,a dar ao pa-

dre as graças,da cinza,que recebera odia dantes. E com ferem

tam nouos nafè, efpanta o deíejo que tem , & moftrão defe

confefTareim Ouue hum criítáo que trouxe eferitos todos

quantos peccados fez antes do bautifmo, para es confeíTar na

Igreja diante de todos, & o fizera com muito animo feopa>

dre lho confentira. Outros ajuntandoíTe , ora dous, ora três?

mandauão chamar o padre a portaria, 6c faindo,fe debruçauãò

éiante delle, com o roílo em terra, & depois de baterem três;

©u quatro vezes com o rpítro no chão, ficando femprede

giolhos começauão de coufeíTar em vos alta feus peccados, ao

que o padre logo lhe hia a mio, & leuantãdoqs os confeiTaua

confoime aocofturne da Igreja, com que fam mente fe con-

folauão.

Foi muy notauel, Sc de muy ta gloria do Senhor a conuer-

ção de hum Mandarim muy graue, que aqui fe bautizou , afsi

polia qualidade de fua peífoarcomo polia coniunção em que

focedeo. Porque no tempo, que neíta cidade corrião as roins

ncuas dapriíaõ dos noflbs, q hião para Paquim, polias quais

mu) tos, Sc ate. os amigos fe hião afafhndo de nos, Sc cõ muy
to perjuizo dos nonos criflãos , quis ncíTo fenhor que eíte

Mandarim, chegou de Paquim ( o qual he filho de húa matro

lia nobre, que ja neíte tempo era criítam ) 6c tantas coufas,5t

Jouuores difle do padre Matheus Ricio, Sc da reputação em
Ff que
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qiic*tinhâo,& aos mais padrc$ elas outras reíidencías, que
tapou aboca à todos os que falauão o contrario, & fez mudarem todos ao penião roim que de noíTas coufas começauão de
ter, cuidando citarem ja perdidosimas o que mais os conuen-
ceo, foi ouerema grande amizade, cortezia, & liberalidade
com queícoma cem os padres ate receber ncíTa fanta fe, bau
tizanduíTe com bum filho vnico, que tinha, coufa que grande
mente fez marauilhar toda eira cid&de, Sc abalar a rmufos pa-
ra receberem o fanto bautifmo:o qual procede em tudo como
verdadeiro chrií>ao,cSc por animar mais a todos a receberem
«oiia ianta fee, mandou imprimir a doutrina chriftan em for-ma grande, &aprazme!,& hum domingo, trouxe à Igreja
grande copia de volumes, & repattio os por todos os enrií^
taos.Deíejaua também imprimir ocatecirmo, que os padres
iizerao cíles annos atras, mas dilatoulhe o padre eira tao cx-
ceIIenteobra,atcopadreRicio,o acabar de aperfeiçoar, &
niandar do Paquim. Infpirado por Deos determinou de fazer
Duma igreja diante dos feus paços, para q todos entendeíTem
quanto íe honra, Sc preza de fer ehriirão. E no dia da exalta-
rão da cruz de 6o i . fe lanfou a primeira pedra, Sc fe começok
a obra que fem duuida fcrá de grande glotia de Deos, & abalo
para toda aquel la cidade, Sc fua comarqua.

^ £
!

íocedeo aeflc bom Mandarim
, que morrendolfie fcuitt

xrmao et*m fofpeitaprouauel de humlauradorfcu lhe ter da-
do peçonha, por certa diferença que entre elles ouue, Sc íei*-
do o burador por íffo prezo, Sc citando certo de auer de mo-
rer poí a cazo, o bom lorge, Sc que afsim íe chama eftc Ma»
danmjhemanoon logo hum criado feu , q lhe difefTedefua
parte,como ellc lhe perdoaua,por amor de Deos, & lhe dana
palaura de o hurar, como defeito liurou coufa q por fermuy
noua, & cftranha nefta terra de todos foi muv celebrada, &
eítimada, Sc de tio grande exemplo qpaímauão os gentios.Hum mancebo cHriftão, logo que foi de Deos alumiado,
depondo comunicar a mcíma luz a fua má v ja velha, &viuua,
exhortaiidoaafcrc}iriftan^& deitar os pagodes, q tinha em

&tt oratório»



feri oratório fora de caza. £ pofto q cila défejaua fer chrifhn/

não podia acabar configo, largar os ídolos: ate q hum dia coit

tandoihe o filho o exemplo de hú chriítão q fizera os ídolos

cm pedaços, lhe diíTe amãy q fe elle podefíe: degolar os pago

des, por íuas mãos fera receber por iíTo dano algu, cila íe per

íuadiria, ferem elles coufa falfa,as paí atiras não eraõ dkzs, qúãi

do o filho toma htt cutelo, ôc começa a deícabecar nelles , ôc

fazelos em pedaças,feitò cite oficio,viraffe para a mãy & diz

lhe fenhora, eiune aqui faõ, óVfaluò como dantes & os ncílbs

pagodes ja degolados. Cpm-eít-e feito aboa velha,deíemagina

da, fe pos logo nas mãos da filho, & fe começou aparelhar pa
ra oíagrado bautifmo & ofilho tomando trepou quatro cabç

Ças, como em final de íeu triunfo, fe foi dar conta ao padre»

citando todos os criíbõs na igreja, que do feito jícaraomuyj

edificados,

Dous mininos, filhos de htama viuua honrada,cuuindo di-

zer q os padres enfináuaõ as genteSjOcaminho por onde fê fo

bia ao ceo, forró no contar à íua mãy, a qual lhes mandou que^

fofTera a caza dos padres, Ôc viíTemoque fazíaõ, aos outros

meninos, ôc aprendeíTen também aquella doutrina íanta, vie-

raõ ambos moítrando muita conítancia, ôc deusçaõ: mas co-
mo eraõ filhos de viuua naõ os deixou o padre entrar em caza
íos, para ouuitem ocatecifmo, & como no feu bairro n«5 cu-
UcíTe outros menines, com q fe podt ffêm a jUrrtir r garao
com muita inítancía a hum ve!hn chrifraõ feu veíinho,os troii

scefle cõíigo, todo o têpo q oaueíTerride aprêder ocatecifmo:

o qual aprêdido, Ôc tornado© por padrinho forão b*utizador
cÕ grande contentamento dá mãy a qunl fazendofe diícipula

de feus filhos mininos, elles lhe hiaõ enfiuar o que aprendia©^'

& largado os ídolos, tambê fc frz chriftan. Outra viuua hora
da,óc muy prudêre, «acriaçaõ de feus filhos vedo q pafkuao
cada dia por fua porta alguns conhecidos feus,q hiaó^ác torna
uaõ da caza dos padres pregútoulhe por q caufa çontiríuauaa
tato a caza da que lies eflrangeiros, ôc refpôdendclhe, q o fa-

zhó porí| em fua caía enfnlauàõ liiíma noua icy do grade òccí~~
Ff 2
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em 3Prcn{ier «cacecifnío decorar a dou-

rao com grande ed.ficacno, &aboamáy ficou taõ oSadlde ver todos os filhos crifiáos, que íaLdolhe dcpofc rupefioa para cazar com hum homem honrado, q aK éf!

go.neOas moerias, porque eu naÕ quero mais queficar nefteeirado ferumdo a Deos, & criando meus filhos para ele.Ha aqo, hum velho chrifiaõ honraao por nome Nkotaoído qual podemos difer que foi hum retrato doL &
to & depms lhe mandarão dizer que o fofle refgatar. Outros

SfflSK&í
a7nt

^
boa parte das cazas

> cm 1" ™°!

AfembSí f

a0d,U"faS Pet,Çoen&fob"f^svarzeas,que-

rfoTfc
fo'q^ficon,pralas de nouo. Outros chel!

IZÁÍ!
d
?
r ™uí» s•P»n«da*) de que eííeue na cama al|usdias, & tudo ,flo por ódio que tinhão a fua criftandade, dos filhos que também erâo dez, como os de Iob.ja lhe moreoopnmo gemto, que era columna& efteo da fua cafa, & os maisefeaparao da morte para que com fua rida , pcffim teftemu-

«harfer chegado âquclla terra o. fanto fiuangelho.nâoEs,
faltando porem muytas doenças, de maneira que fe tem nota-do naquella cafa auer fempre algum doente. Tem entre fi íe-melhança com o fanto fobias porq he fingularmente deuoto.em acodir aos enteramentos dos chrifiãos, & efteanno foi
taoapertado da doença dos olhos, que efta quafi ceeo, & heparalouuar a Deosnoiro Senhor, ver quameontentf, &ale!gre íe^moftra, tomando fimpre por efeudo aquellas palaura*
do paterno/Ter fiat voluntas tua, não diguo das moleftias, ia
Wjnas que recebe dos am.gos „ & parentes gentios, os quais;toe d.zem vbreft Deu.M Fazei ofinA cruz, ôé logo,*1fW&m*SÍ «<>&*.«•«« «s;.diz« liberais, a maio, pa;

raque



ra quê ninguém vos trate mal, a eftes, & femelhantes efcar-

neos refponde cile, mais com obras, que com palauras:eftan-

do determinado, &?poílado, a perder todaafua fazenda,cle

arriícar a mefina vida, polia lei de Deos, a molher defíe ve-

lho não hcfemelhante as de Iob. & Tobias, porque não fo-

mente não lhe daoccaíião de efcandolo, mas antesfoi o prin-

cipal meo para fe elle bautizar, com toda aíua caza, & desde

então ate agora, viuerão fempre com grande confermidade

incedentes in omnibusmandatis, &iuftificationibus dominí

fine querelIa.Qfcuidadò de criar os filhos em temor de Deos/
&preferualos de todo mal he comum a ambos,. &afsi os ho-

mens não fabem ir fenão a Igreja, ou aefcolía, & as molhere*

quando não podem nas fedas ajuntarfe nas cazas do pay,vão

o mefmo pay, ôc os irmãos polias cazas delias, repetindoíhes

as coufas, que têm ouuido, nas praticas que fe fazem aos crif-

tãos nem fe contentão, de entender fomente nofeena de íuas

almas, mas também proGurao acodir as dos próximas, por

via dos ajuntamentos que os criítãos vezinhos, fazem em fua

caza para tratarem das coufas de Deos, onde Nicolào prefide

aos homens, ôc fimphcrofa( que afsim fe chama a molher
)

as molheres, ôc fazen tudo demo do que parece naô ha mais

que defèjar em quem viue no catiueiro de taó cega Babilónia.'

PègoufTe fogo naõ fei porq defafire, à cafa de hum criftão,,

&foi:tao vehemente q em pouco efpaço fe queimou a caza.

E quanto neiTa auia faluandoíTe fomente agente, os q eftàuão

perto erão gentios, óc vendo as labaredas do fogo deziam àci

pernos queimar eífes cais, que deixarão os pagodes í quando
chegou a noua aos criílãos, era ja tarde, ôc afsi pofto, que aco
dirão de preííà, naa lhe poderão dar remédio algum, mas naô
deixarão demoftrarnefte cazoias^ entranhas de charidàdè,^

noíTa íànta ley tanto encomenda; porque; com duas palauras,

que o padre lhe difte na pratica, efcolheraologo a dòus crif-

tãos principaes, & pormeio délles forao ajuntando o que era

neceilàrio para fazerem outrascazasj dando cada hum o qu.^

gadiãídefua parte, squem tijolo, tabaas^ gaos
?
& outros dâv

E£ 3';, .

-
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iwSõfvefKdof, outros as mais alfaias: por onde cm poucos
dias fe aleuantou outra caza, melhor que a primeira, Si fe mo
ucodoneceíTarioaqudlechriílaÕ.

™
Como eítes chriírâos, faÕ ainda nouos na fe, acontece a aKguscahiré como fracos era alguns erros: porê ou eJlesío^o

tornao íobre íí, com oremorío da coocienci a, & íe vem ao nadre darconta, dleieus erros, aparelhados para darem,como
dao, toda afatisfaçao, ou os outros que acertão de íaberfuai
faltas as vem loguo dizer aos

a
padresmra que as remedee.«uni chnítao era muyto dado atirar fortes, ôc adeuinhar, foidiílo muy tas vezes reprendido mas não acabando de feemen

c^ri^cn '

e

°rf^
re 3 Cmrada naí^ a

> * ««uno,
chriftaos que nao falaíTem, nem mtaííem com elle, porc naõ
bailando ainda i/to , dalhe Deos húa grauifsima doença daqual cuidou que morria: com efta começou a brír os olhos &entender que Deos o caíri-aua: manda pedir ao padre cõ mu

v

ta mítanca o vicíTeconfeíTar, mas o padre entendendo
, quenjioeítauaamda em tanto perigo, defsimulou com a i^, poralgus dias, o que vendo o enfermo lhe mandou loco todos™

liuros de que vfaua, para íuas adeuiahaçoes, pedindoihe os fi-zpU queimar, 6c com ifto o padre citado para o ir confeíTar
a Jua caza, não foi neceíTario^orque tanto que deitou aocca-
Iiao do peccado, q etão os liuros fora, recuperou logo 'afau-
de, cx fe yeo íanfar a feus pes, pedindo perd.õ dos erros p,íTa
<3o$

5 reíoluendofe com grandes prepofitos de mudar a vida &comprir com aobrigaçno de verdadeiro chriítaõ. Ao domin-go iegmnte acabada a rauTa eftando todos os chnftãos juntos
clleiepos de giolhos diante da capei la , & com palauras dêmuyto arependimento, & contrição confeíTou íua culpa nef-
tatorma. Irmãos bem íei que todos fois fabedores do roim
exemplo, & efcandalo,quc vos dei ha tantos tempos, por tá-
to venho aqui oje pedir perdão a todos, fazendoMos fíbedo-m do nrme propofito, que tenho,com A diuina çrnça de emedar minha ma vida, também vos confeflo,que nunqua dei cremro a minhas adewnhaçõens, porque na verdade entendo fe-

rem



tem todas falfas , & por puro louuor, & popular, ôc intereíTc

as exercitaua, por tanto por amor, Sc reuerepcia de Deo§ vos

peço, que nenhú de vos íe atreua a feguir meu rriao exemplo,

U naõ quer acharfe enganado como eu ao preíente me acto.'

E afsi eftou determinado de morrer antes, que tornar ne por
fò hum momento, à vidapaffada. Osliurosde minha perdi-

faõ ja eftaõ entregues ao noíío padre, & deputados para cfo-

go. Ate aqui fua fctisfaçaõ, & bem conforman depois íua vida

comeila.

Eítando algús Catecumcnos juntos nua caza de 'hu defícs,
1

tratando das coufas da fè fobreueo hum chriílaÕ de muyto
feruor, <§czeio, &renouandocom elles a pratica, chegarão

ao ponto dos ídolos, ôc pagodes, perguntou efte ao dono da
caza, que fizera dos íeus ídolos? Refpondeo que os tinha lais

çado debaixo do leito, como diffe Plácido qafsi fc cbamau*
eltechriftaõj&nàõouuiftes vos dizer ao padre, que erane-
ceíTario deitalos de todo fora de caza, queimandoos, ou lan?-

çandoos no rio? He verdade refpondeo o outro, mas quem fe

ha de atreuer afazer iíTo? Atrifte de vos, torna Plácido ainda
v©s cuidais, q os paos, & pedras vos podem fazer mal? Dar-
mos aqui em minhas mãos, queeuvòs quero moílrar, mais
claro que aluz do meo dia que não tem entranhas de carne nc
virtude, como vos faífamente imaginaes, vem os pagodes, &
tomando elle hum machado nas mãos, os começa a fazer era

pedaços, ôc deíentranhar dizendo, agora vereis com voflbs
olhos a mentira que dizem d&s pagodes, que tem entranhas,
de carne, vedes aqui os fios do a rame,afci como lhos poso»
eftatuario, chegaiuos mafè perto tocaios com voflas mãos,
Ía6 eftes fios por ventura conuertidosem carne.* aíTentai pois
todos em voílas almas, que os pagodes não faõ mais, q paos^
& pedras, que por nenhum cazo podem fazer âo^ homens
jnal algum y óc afsi fem nenhum medo os queimai, ôc, tratai co-

mo manda aley de Deos. Com ifto ficaraa tocias.muy conte-
tes,& animados fpecialmente os que tinhaô ainda algúa igna*

Wicú neíla matéria»

CAP.



Chinia.

CAPITVLO. XII.

ffTtdperftgúiçao tom que os Èon&òs] &
gentios aquiperCeguem os criítaos,&

hoa vontadecomque os Adanda-*

rins os deffendem.

OM O he próprio da Icy Euangelíca
em todas as partes aonde entra fer per-
leguJda, ou vniuerfalmente dos tiranos
infleis, ou de alguns particulares <^en*
tios. A experientia vai começando a
moítrar, que nem iíro ha de faltar tam-
bém na China, porque como eíre gen-
tio, he taõ dado ao culto eueneraçaÕ
dos pagodes, & o diabo ve que com a

pregação do £uangelho,fe lhe vai aruinando cita fortaleza,
parece que agora põem nos corações deites gentios maisa-
mor, & veneração a efíes pagodes^o que nunqua lhes tiuc-
rao, para os fazer refíítir à verdade que contra elles lhe pre-
gai. Quando os padres entrarão nefh cidade , Sc comefarao
a pregar ouue muita facilidade neíles gentios em tirar os pa-
godes, mouidos a iíro parte por ficarem logo rendidos com o
nome, Sc imagem do Xanti, que quer difcr^Rey fupremo,co-
mo elles chamaõ a Deos, aqual imagem fe lhe moftraua, par-
te porque cuidauaÕ que baíhua por a imagem de Chriíro no
oratório principal, Sc os pagodes comovaíTallos em cutro
qualquer cantinho, fem os Janfar fora de caza. Porem de pois
que ouuiraõ & viraó o que os verdadeiros conuertidos fazem
aos feus pagodes, E como nem entre as imundicias de caza
lhe querem dar lugar, na5 fomente fe começarão pouco, Sc
pouco a recolher, Sc fechar as orelhas a efta noua doutrinar

mas



China
^as antes feperfuadirão, que íariáo boa obra, & de grande

merecimento, emperfeguiraos que a pregão, & vao contra

os pagodes. E afsí ©fazem agora por toda aquella comarca de

Xaoqueo, porauerjaemmuvtas partes delia chriftáos , que

viuem conforme a efta profiíTaÕ,& nome. 6 os que mais nef-

ta parte fe daõ por cõtrarios da ley de Deos, <5c dos chriítâos;

faÕ os Bonzos, 5c os TaoíTus,que quer dizer, os adeuinhado-

res, Ôc outros delia forte naõ tantojpolta comum zelo qxie te

dos pagodes, quanto pollo intereíle particular, que mílo lhe

vai: vendoífe priuados de feus percalços, polia parte que toca

aos chriítãos, pois jaós naõ chamaõ para fazer os offíaos q
dantes lhe faziaõ nas doenças, nos enterramentos, no dia d&

aacimento, quaado cazaõ, quando começaô algúa fabrica, &
noutras coufasfemelhantes. Sobre tudo íenteniafsi os Bon-

zos, como os gentios, naõ quererem os chriííãos concorer

nas feita?, & (olenidades dos pagodes. Donde nafeem cada

dia, as contendas que he necelTario auer antre os difcipolos de

Chriíto, &feguidoresdo Diabo. E naõ chegarem ate agora

a mais com os padres,& com os chriítãos,naõ foi por falta de

vontade, mas por naõ terem comodidade nem fe atreuerem;

vendo quam bem os Mandarins eftaõ com os padres. E à mi-

zade com que correm com elles , víndoos frequentemente

vifitarafuacaza, &mandandolheprefentes, & fazendolhes

«randes gafalhados quando oé padres os viíítaõ, por onde

cuidaõ que os padres podem muyto com os Mandarins, & a

experiência lho moílra as vezes, pois com hum fo eferito q
hum padre manda a hum Mandarim , alcança delíe tudo o

que quer, em fauor de qualquer chriftão, & em particular foi

itjuv celebrado, hum cafo que aconteceo a hum chriftão, o

qual foi efte Hum gentio grarn zelador dos pagodes, fabendo

que (ua molher fora exhortada de outra chriftam fua vezinha

para os deixar, & feguir a ley de Deos,tomou difto tanta pai-

xão que determinou, de perfeguir atè amorte a dita molher,

ôc feu marido chriftão. E naõ contente com muy tos agrauos

queihe fez, o acuzou de muy tas falfidades diante de hum
Mandarim
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Mandarim, em cuja caza tmhaõ officío muvtcs f«K „„M,.
g.entios, vendcffeochrinâocitardos VdoTo .1?

-
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r.nh0S dos Mandarins, & fabeXlX S5ÍX2F
.aotcueoutrorefugbíenaôodopadrpISnroíà
Aflê cara hum efcrito para o Mandarim.Felo o »aZ llT& nao fbi de balde porque c Mandarim dcpoldfkr ofe
S£.5^r" Pí T"!"?^ a exa">™' a verdade Eacha, doada parte do chriflão aW odefendeo, como fe fora

j„ c i

<"r"«n' CI>«*> portaBorecerem caufa íniuíta rA-ácnon finalmente ao acufader por íalfario, & como arai lh«dmapena ordenada polias !.,I Defta feB enç pILSo o!

do ofaoor,& força que G acuíador tinha, dUáo .orcoufccerta que o chr.fiâo fahiria condenado. Com eflas & «,

nr.s temaos padresr fe vay fcmpr* detendo o ímpeto d™ r™

CAPITVLO, XIIL

wiZjmhosdefla cidade*

E X A V C E O fez o padre alguma*
iaidaspor alguns Jogares vezinhos*
eflae.dade, ir.do & vindo del!es

; <8c
tlfam.oneHes com raBta fegurarça.
como (e terá em teria de cfiriítãos,
o pnnw iro mi Cienm, onde a pr.me£
ra vez foi- por ccalkõ de Bautizar as
molhercMe algos chriflács: masfoí
<a lanhos, itaiiáo, cue os da terra fe.

somejarâq
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conifçaráoa efpértar de tnoda, q tornoti la per vezes \ & fez;

algús baufifmcs. E o modo que tinha de lhes pregar era , gue

entrando cm cada hum deites lugares, fazia logo húa pratica,

em ajgum lugar acomodado a gente que feajuntaua a velo, &
ouuilo, defpois lhe moítrauahúa imagem do Saluador , para

por cila começar a fer conhecido, & adorado de todos, o que

clícs fazem com muytafolemdade, óc deuação. Neíle lugar

de Cicura, achou o padre hum grande numero jde Ieiuantes,

huus de toda a vida, outros de três mezes do anno , os quait

como faziaõ profiro de penitentes, & de fc aparelharem

para a outra vida, Foraõ os primeiros que víerãõ ouuir

pregação, da noua ley ficando muy fatisfeitos, & confolados,'

com a doutrina delia, & alguns fe bautizaraõ logo, trazen-

do, & entregando feus pagodes, que faè o final maior que

podem dar de fe fazerem chriítãos de coração, polia grande

donação que fendo gentios ihes tem. Era grande louuor de

Deos ver neíle lugar, os meninos que ontem eram gentio*

decorarem adoutrina, com tanta diligencia, & eftarem tia

de noite cantando diante de fuás portas , & rezando as ora-

çoens, Ôç mandamentos, com Tiuyta alegria, & deuação. An-
tre eftes fe efmeraua bua menina por nome Inês , a qual fabia

a doutrina de cor des do principio ate o cabo, 6ctambém©
pay a trazia a pouíada do padre para lha fazer recitar, o que

clia fazia có fuma graça, Sc he chamada muytas vezes das mo
lheresdefua veíinhança para delia aprenderem a doutrinas

aconteceo por vezes fer conuidada dalguns parentes gentios*

mas quando he feita feyraoufabado naÕ come carne, nem
cutra coufa defcfa nos tais èm, dandolhe logo rezaõ porque

efíehcocoftumedoschriUáosdequeelles ficaÔ marauilha-

dos. Depois de partido o padre dçíh cidade fe fez nelJa hua

feita, na qual os gentios por todas as ruas leuanaõ hum ídolo

que fe chama Chinchieai, que quer dizer príncipe das treuat

auendo que por elle lançaÕ fora os roinjs ares , & fpiritos

mãos de fuás cazas. Vendo algus chriítãos, que o pagode co>

luecauaa correr ja por algumas cazas,fe ajuataraõ cm caza do
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pay da menina, &afcntar:,õ

3 que por quanto aquilo era ceri-monia gentílica, de nenhíia maneira auiaõ de concorrer ne!!apor fer contra a ley de DeosA aísi fizeraõ loguo auizar diíToportodas ascozas^doscbriíiãos,&queo naõ deixaíTem en-
trar,, como fizerao todos muy inteiramente, mas checando oÍdolo a porta da menina Inês, el!a foi a que lhe fahio,% pon-
dofle a porta, lhe empedio a entrada, dizendo, 9 os chriítáosnao unha nccefsidadc de lhe entrar emcaza o Príncipe das
trenas porque aonde Dcos eflà, nao ha roins ares, nem (piri-tosmalmos. .

"

A outro lugar chamado Vanchum , che-ando o padre a
VienoLogo^vizitardous letrados, que alli íaõ então as ar-
tes únicas & poíto q a vifita foinaÕ tãto por tratar de Deos,como pollo conhecimento que ja delle tinh a5,com tudo, au-
torizou líto mu> to ao padre para com os da terra v os quais
labiaamuy pouco de noíTas coufas. DeuWgotiíTe Ioga a che-
gada do padre por todo o pouo»& comentando a concorrer,
antes da noite, fe lhes moílrou a imagen do Saíuador, &fc
tbesiezhua pratica de Deos. O dia feguinte paçou o padre
as viíitas aquelíes dons letrados, & c© eíUocaíiaõ fe vio tam-
bém cem algus outros, por onde pouco depois fe ajuntarão
quafe todos os letrados, &vieraQvifitar o padre a fua poufa-
da, dceomo vinhaãcomprepofítade fe informarem, & fa-
berem^daquellanoaa doutrina, durou apratica boa parte do
dia, côcorrendo entre tanto os do pouo, para verem adifpu-
ta, 5c quem faia coma vitoria. IVlarauimauanfc muvto q humtomem eftraTigeiro^pudeffe entender, Sc íer entendido do*
letrados Chinas, & darlhenâõ poucas rezeens de feus liuros
emis o Senhor que defleUnço ficaíTemna rede de feu Euan*
geiho, dous dos principaiç em idadejetras, & no breza, dizê
do, &confeflando publicamente, que eítauão determinados,
«ie tomar eftafanta doutrina^ com muyta, reucreacia, ót
dcua^am.

Quando fe íbube o que eftestinbâo feito, nao ouue miílet
^^M^Oíiín^para. que todos.aorou^lfeanioíTa fan taleL
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E afsi em poucos dias que ali efteue, o padre,era tanta agen-

te que de eentino concorria a pregação, que era neceffanofa

zetfc,oraahús;oraa outros, & não bafando os dias fegaftt

uão também niíFo as noites, por onde fe hia ordenado .. ja hum

grande bautifmo, para fe fazer quinta feyra de endoenças
;

Porem o demónio, que naó dorme, &não podia fofrer, o bê

de tantas almas > que o hilo lançando da poufada^acodio com

fuás acoflumadas muençÕes, com que em mu> ta parrelho ef-

toruou: metendo na imaginação dos Chinasouuintes , que 6

padre conforme ao coftume da China, ( que fegundo aquaii-

dadedaarte,que os meílres enfinão âíám leuaõ o premio)

naõ podia deixar de lenaralgua grande quantidade de prat*

proporcionada à grandeza da ley ,
que enfioaua. t também,

que fendo chriftãos, ficauaÒ obrigados todos a fazer a mefma

vida, queos padres, não tèndormcflheres,^ viuêdb recolhi-

dos rezando, & meditando de contíno* E fobre tudo,, que os

que foliem ehriítãos, auiaõ de deixar fua terra, Scfer Veuados

poUos padres para as partes do grande ©cadente. Por onde

muvtas mulheres, proeurauão com toda a efficacia,, diuertír

feus maridos da pregação, 6c doutrina ia nta, qtse o padre íhes

enfinaua: & que o naõtrataffem, neintiueíTemcomelíe ami.

zadealguma. E perfqadtranfe maisa íflo quando virão algús

aparelharas candeas, & o mais paraobaptifmo: porque cai-

darão que era para fogirem Eafsimcomo doudas fe fahirao

defuascazas ( com ferem reeolhidifsnnas) gritando polias

ruas a grandes vozes, acodi todos que nosquerê tirar noíTos

maridos, '8c leualos pana terras eftranhas». E pofto que rodas

citas taõt vans, 8c necias imaginações, que o Diabo foiimpri-

mirnos corações de fta g^nte, c^principalmete dasmolheses,

deraSmuyto que fazer ao padre, &:eítoruarão grande mente

o curfo do íeruor, com quemuy tos hião ?l ouumdo as prega-

çoens:do eatecifmo: ótosdeuertirão do preproííto, que ú*>

nhsío o^efe bautizar^algus com tudo cjforão os inais condan-

te s , chegaraa ao cabo» 6c recebendo o fanto B-aumfmio ficarão»

tBUÍCQa£olado^& alegres*Antreeftes fora% tre&niancebor
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cRudanKs, mui honrados, fi!hos,& irmaós de letrados, & deca» nobre em Tangue & riquezas:& feus próprios pai pedi

* omta íl° F°r

S "e
'í" •

$SN P°r<
í
UC CDta5 naô "* ai«

AueT,,lâl
'

?
b"S»«»oí ficarão por efte beneficio,^ue feus filhos por me.o do padre receberaõ,que deraó muy 1

fiaênlf r
mf
T' Cidade, & aparato cem quefefazeraeftebamifmo, fem focederem nelle as couías Delta*

qua.sícdeuertiraS.ficaraón.uy corridos defua fraqueza 8
fe37a*efenafi P°*««««Jeier, por (er necV.rioir

aZÍ£Í ^P™™05
' Noutro lugar que fe chamaX*

eonfo!aç.i6 &aluoroço, dos que nouamente fe conuertião.

nono» chnftios ficarão muy marauilhados:& recebiio tantaconíolacao interior, com aprefença da queile verdadeyro cordcyro,maculado, que nellaa fe facrificauão. cue dezião muy-tas vezes, que foeíra maneira de facrifieio lhe baaaua paracrerem, que a noualey, que lhe pregauíõ era verdadeira , <5edefaluaçaodo mundo. E afsilhe chamão, aley fanta, a ler
grande, a Icy verdadeira,& íahida do Rey fupremo.

'

COVSAS DAS
Partesde Maluco.

cap;
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JMaluco.

CAPITYLO

CT>^ <T0#/k?^ Maluco, (f das grandes

perfeguiçoem, fíf trabalhos que tem

padecidoa chrt$aridade daquel-

las Partes, ($padres que

mllaandaoí

$&çi V M A cTaím afores, & mais ÍHuftre*

V> f^fffljSrVTy ebriftandades que auia nas pattes do

W\ Mv&dfff/J fifb^. orientcyeraa que noffos padres biãu&
zendo, <&cultiuando,nss ilhas earçepe

llago de Maluco.A qual eítauaeípaíha

da pur vários Reyno», & proumeias
daqueltas partcsyconao crão as ilhas do
Moro, & Batechina, onde auia múf
de trjiatoj óc íeis lugares da chriftaos^E

nwytos delltsdeokoçestos vezinh-os v as>ilBas doí Celebe3>
que he terra muy la^ga, & de nmysos Reynos,onde auia dous
Reys>chriftãos,,© de Sião, &rode' Sanguim, com quali.todo*
©s feus>,& também rnuwtos no Eeyno de Cauripana, as ilhas*

de Baachara cujo R^ycDníc|uafi. todos os federão crifrãos».

As Ilhas de Ambciho* omde auia coma quarenta lugares eofii?

grã^i&imojiumer.o de.chrrífâoí»^ ilhas íogeitas ao jtevno-cta-
Tcrnate,nuados qu<3Ís cphe a=q propriamête íe chama Terna-
te,os*p©rfcugeks tinháo apriacipal &rtaleza,dõde*fogek*auãcM
Bodocífc-arç.rptlago:&noffi,s padres o Colkgio, %era cabe-
ça de todas, as outras reíkiencias, 6c aísi neflas , como nas do
Reyno de Tidor<,auia tambem.grande criftandade porem de
roais de viiite annos axfhupartr quafi* tudo iáo fe v&o a per-
der porque polias iofblèncias^deíardens^andes.de noflo*
eaguâes-de Maluco^&dç al^ús gortuguefcs de ma cõcieneia^

mm
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queefquècidos de Deos, & da obrigação de chriftáos, faziâo
muytas injuftiças, & fem razois,aos naturaes da terra:os mou
ros delias, que Caõ muytos, Sc capitais jmigos do nome de
Chriíro, fe vierão á rebellar contra nofla fortaleza, Sc portu-
guefes:& afsi a elles como a toda .} chriftãdíde da quellas par-
tes fízerão tão crua guerra, que atèoje cm dia dura. Nodif-
curío da qua! auera2o. annos que tomarão noífa fortaleza,
& lançarão os portuguefes de Ternate, fem nunqua atè oje os
nofios à tomarem a recuperar, porque nem defte Reyno, nê
da índia fc aplicarão as cabeças, areftaurar hua taõ grande
deshonra, & infâmia da quelle eítado: pello que os mouros
cada vez mais fe forão en foberbecendo, Sc crecendo em po-
der. E na chriírandade foi tão grande, &lafHmofo o eflrago,
que pot todo eítc tempo íizerão, que não ha palauras que o
poíTam encarecer. Porque como os mefmos padres em fuás
cartas referem, fo naquelles primeiros annos do aleuantamert
to, deílruirão <5ç matarão nas ilhas fogeitas à Teraate, Sc nas
mais aonde pudera entrar,paffante deíeffenta iTiilchriitãos,cj
feitos todos mártires gloriofsimos de Chriíto, fe forão gozar
de Deos

: aos quais dauão tormêtos, 5c martírios horrendos,
porqne a hus cortauão todos os membros do corpo, hum Sc
hum,<3c lhos deitauão no fogo para que elles eítando viuos os
viíTem queimar com feus olhos, âc deita maneyra acabauão
fuás vidas com onome de I E S V S Maria na boca. A muy-
tas molheresmatauão efpetandoas em paos. A outras abrião
as entranhas eítando viuas, & lhes tirauão as crianças dando-
lhe com iíto gloríofo martírio, afsi as raãys, como as crian-
ças, antes de naícerem neíte vida . Aos mininos ja nafcidos
defpedeçauão diante de fuás mãys. Outros com o medo fe dei
tauãò no mar, Sc nadando paíTauão a outras ilhas, onde fe ef-

condião polas rochas, Sc penedias. Hum bom numero deites
iodo nadando, encontrarão hum nauio de portuguefes qire

vinha focorer a Ambonio, & em o vendo começarão a bradar
com gemidos laftimofos dizendo, acodinos, acodinos que
fomos chriítãos, os quais logo os portuguefes com muyta

prefteza,
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prcfíeza, lançando os bateis fora recolherão todos; que naô

paíTauaõ de dez,tm doze annos, Algumas molhejeshonrra-

das, Sc principais, por fogirem defta perfeguiçaõ , tomando

feus meninos nos braços,Sc defemparando fuás çazas, Sc h-
pendas, íehiãocfconderpollos montes^ 8c matos: mas Ia as

hiâo buícar os mouros, Sc a quantas achauaõ, matauaõ com

fuma defhumanidade, Sc crueza.

No rnco de todos eftes trabalhos, 8c perUguiçao tao cruel

da chriítandade.bem fe poden julgar o que os padres também

padeçeríaõ, naõ lomenteno corpo, masmnyto mais nofpiri-

tu, vendo tantos males : Sc perecer tantas ouelhas 3 peder de

tao cruéis lobos, fero lhe poderem dar remédio.Hum bom
numero delles em todo eíle difeurío de tempo por lhe acodtr

<3erí ô fu?s vidas: hús a ferro, como foraô os padres Gomes de

amarai,& Iorge Fernandez a qnera,indo para Maluco osmou
ros da jatiamatara© as lançadas outros com peçonha, que os

mouros The dauaõ, outros a poder de fomes, fedes, pobreza^

cançafios,neeefáíadcscítremas, Sc íuumrwo defemparo de

todas asco^fas htitnanas, fem terem donde lhe pudefe virre»

«nédio nao deixando fempre a companhia, de os ir ceuando,1

$c mortos hús mandar logo outros, para amparo* Sc remédio

daquelles pobres criílãos, afsi naturaes, como portugueíes:

4& foi nofíofcnhor feruido (de depois de fua diuina proteiãço)

naõ fomente feconferuar por meio delles eíTe pouco, <u relí-

quias tjue ainda ficarão da criílandade: mas ate eíTe pedaço de
citado temporal, que ainda rítacm pe nas duas fortafeías de
Amboino,& de Tidore porque os padres ( depois de Deos
como digo )fbrão os q com fua iRduílria, Sc com o esforço,Sc
animo que dauam, 3c dam a tfCcs poucos Toldados, qne nellas

cíbõjendolhe fempre companheiros em feus trabalhos do
corpo^Stconíolarfdoosnofpiritu, com fuás pregaçoens, Sc

adminiítraçaõdcsfacramentos,osruítentáo, para poderem
fofrer os extremos apertos, em que continuamente íe vem,
com os frequentes ceraos que os mouros lhe põem, Secara
alcançarem delles vitorias g^fi mib^rofas, Sc em tranfes que

Hh parecia
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pareciainaÓ auBJarémeái , algmn humano de pod-rem efrj=P* de fcperder.E não Falado, armos aífS^ mtS
tando, P«afe poder entender alguma parte difto, porei amújous capelo* de duas cartas btraa gcAl deM .l^o do aTo
coíllT

3 V^ ÍO
ir,

íU ***** *» «>m outros trer

wo.naufrágio, o da carta geral dis afsi.

rn í?,

U
r

t,° <lefazerf fle a™o carta annuade Mahico, como fe

«ftamos, era eíeufado fazerfe mais que em geral reprefentar o-

meado Mamco: ais, por nunqua lhe acabar de vir aqueile
locorro de gente, tawosannos ha pedido: como também, <Sc

SwTr^T^",*

P

orcauf*^ «™™ uaaegantes,^ í r°i
anC,\& íf

,a"da
" &<>«"as partes oeciJntaes

Sn iíÍ Í"' T 1^ 5 d3S dr°-a$ '

'* "ô «*«»««*** rézao delias, &empedir juntamente o trato, & comercio ta»
antiguo, que os portuguefes nellas tem: & iík> com tanta de
termiuaçaoque ( não contentes de virem de quando em quan-
do, como ja noutro tempo fkerão os Togrefes) vem todos os
annos a eito. êe com grande numero de nãos, deixando de ca-
da vez nouas feitorias, &feirores nas terras onde che^áo- co-
rno .a tem fe.ro em Banda, Ternate, & agora notnmmteei»
Amborao, com muyta fazenda, & da que elíes Malucos mais
deíejam.q fa©. eípmguardas, mofquetes,. poluora, chumba
emmuita quantidade, arrelharia muito boaj &armas de todar
forte, & também panos de portugalde todas as cores, & al-
gus veludos. E como não pretendão faz-erem forças nêm a-
grauos a gente da cerra^onde chegão, antes muytas honras.
&fauor«snem também tratem de fazer cliriíTãos, ou fazer-
lhe mandar- fua ceita, os naturais fe hão por fatisfeitos delles»1

&fe liaÓ por taõ contentes de feu modo de tratar.comoeítã»
enfiados «Josportoguefcs, pello quocs recolhem, & a<-a-
felhãadí inmu boa vontade» & efpecialmcntc vendo que

aaia yenj
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raoverada índia confa
,
que empida efh riouá naisegaçio,

&fe conformam rada vez mais na openião que tem, que ja

os portuçuefcs não faõ podcrofos para defenderem a feu*

Vaffalos, & amigos, nem também para fe defenderem aísi, &
poderem impedir que naõ venhaõ outras naçõens a Maluco,

a bufcar as drogas, de que ellesfòs os tempos atras gozauão.

Pello que tratar das coufas de Maluco, nem do remédio da

ehriilandadf delle, hc efcuzado. Eafsi mò direi mais ncfta

matéria fenaô, que aqui eivamos íeis da companhia, cinquo

facerdotes, ckhnm irmão eíperando todos na© quando che-

gara o defendo, èk pedido {ocorro ha mais de vinte annos;

pois delle citamos bem defenganados: mas quando vira uoíía

hora,para acabarmos cita tõ larga peregrinação 6c defterro*

cm que por amor de Deos, 6c da (anta obediência vaiemos

muy alegres, 6c contentes, dando muytas graças ao íenhor,

por eíte taõ fingnlar beneficio, de fios dar occaíLõ de ji&fe^

çerporfeua?» >r,& de (infanta igreja. Ocupamonosemos
acoimados meniílerios, da companhia, que fie pregar, &
confríTaraosportuguefes, defta fortaleza, cie em cukiuarna

iíhadeLabualiuriS poucos de -efirifrão-s paturaes delia, que
como relíquias nos ficarão, para .que naõ faltem de todo na
fè, temos cambem grande magoa, & pezar de ver o muito
fjue fe te<$*> perdido,& perde, & a chrifhndade taÕ grande cj

pudera auer, fe iíto fe concer taíPe, Sc vit (Te a tempo o f c cora
quz tanto defejainos* Deos noflo" fenhor cuja heeíla vinha

que neftas vitimas partes do mundo cultiuamos * acuda cora

fua mife*-icordia,para que fe naõ acabe tudo, 6c para qtie tam-
bém, me dicant gentes vbíeíl Deus corum, Porem.fuabea
vinha, aelíe pertence, ejic ordene o que formais íeufanto

íèruiíTo. Ate aqui oca pito Io da carta gerai de Maluco. A do
p:»dre Xorge da fonfeca dis aísi.

Partimos de Malaca no galeão dtl Rcy q vinha para eftiS

partesdeMaluc030s3.de Feuereyro de "6®u mas paíTar^õ

poucos dias, qus nos no vicílcmos a perder, nos baixos q fc

chama daPcríada^inas permitia Deos q à mor parte da gête fe

Hh 2 faluou;



V

aUMaluco
filoota, porque ocapitaõ f z mtsn no batelaos 6omi«,érc>-

fcm huna angadu.em outpudefem chegar a terra que na*

21Z
to
^,fi,,c°en"P^as, vimo* aa outro dia, aeP

°

sJpetrf.çao.homagafcoudcduaiiqae Goteres de moTrõ?

í,fc hu™ Ç»*^ <J«»« «2 dias que tmluíJSSrendo, & efta, vmha com os maftos rendido,, de hum erande

GHJff^ Mas2 ra£fe,° dia a tapdc-^«GSi
«as, escondas, que nos- vimos, alagados no bate! nem-m..,-.quem .naffcuidaffe fer aqueJia fua dfrradeira hora.Epafe Que

vez, padefcefldootMgp damorte, que viaóldiantedos olhosDurou efia tormenta humdia, & duasnoites^ I cabo d,r o^
de !!;!T

raOS
^
uniPort« ^iaua, que chamâo Cor^on-

e«esov f d'
mt>$

-
de ^aatlraento^ &"SP»* porque todos,effes o

} to,d,as nao^aflàuamos comutais, que com a quanti-

pode fazer.Edto.de vmtaquatro, emvrntaquatro. horashu-ma vez com huma pouca de agoa. Indo defta.maneiraíe£uín-do a dercota.de Salop, tocamos achara galeota, 6t no golfaS;de Ajnbomo.no* a pareceo tambÊa outra.£ aqui nos reparti-mos polias três embarcaçoer.s.E o padre André pereyra &•arma» Matheus de. brito ficara5.no batel.O padre Birtôla-
BieudameJ, &eu nosmecemoscada hum.emfua aalèota, on-de trabalhamos por por. os toldados, í\s capitão, em paz, que .

. antre li,òccom os meímos capitães vinhaôdefauindos- &o$
fizem* sxonfiííaratodbs. E porquenos,trmpos,dás tempef-
tades patladaso tniharaosprometido .chegando a Amboino
lahnjios em terra todos defcalços em prociffiõi.naqual eu
fcuej huma ioia«itt de ncflã fmhora, «Sc como chegamos a^
^rcja.d.fle miíía m gratiarum aetiòncm, &fi;zhumabreue
franca para contaras mercês , que do.íenhor recebêramos
«omtmgsuiá&iodos no cabo damifla. Chegados a caza da c«S;

gaqhiai
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panhia que alli temos cm Amboino, fomos recebidos com en

traohaiwtchariJadc daquelles padres os quais alli achamos

taocortidosdostra^lhosqra^iamuyta deuaçaõ o q nelles

viamos, que era fuma pobreza de temporal, mas muy rjca de

fpiritu, co que Meamos.fummamente edificados, E acabei de

entender leuaremeíles,fanto^obriros,.a mais pezada cruz, cj

fe padece em toda. a companhia aquaf padecemcom tanta pa-*

ciencia, que fe nao tempor Ia noticiada decima parte, de feus

trabalhos, porque asfaltas do temporal faõ graíidifsjmas , &
ÈetaapouctyocomqLpaíramavida, &eíle ainda ta5 inferior

ao que la na Iodiavoa em Europa , fe tem por grande penite-

cia, que parece, euidentemente concore Deos cora elles para

nao acabarem a vida mais dé pteíTa. Ate aqur da carta do pa-

dre íorçre dafonfeca. Obatel emque hiao padre André pe-

reyra, &ro irmão Matheus de brito, foi aportar a Saíor. A oti

deos. reli^ofos de L Domingos tem huma boa, &: grande

chriílandade: delles^rorao agafallTadòs com muyto amor ,, Sc

ahi exercitou o padre os menifrerios dé pregar, & confeffar^

com,muyta edificação, &; proueito das almas •>

CAJPirVLO- XV..

fjf
Do:me pajfbu em Maluco farte do$

atino$ de áoi . Ç$éo2.>

ST A KDCJos portuguefes , & pa*

cfres que refideirpna fortaleza de Tido-
re*, comos olhos longos^ 8tcomi gran~

diísimo deíejo efperandò poHò focoro*

da India,.comoquemsefperaua: por to-

do o remédio dáquella cftnítandãde,&:

com muy to temor dè târasA naosolan-
dèfás quátas cad&anno vema Ternate?

vendo qtardaua, Scinãa tinhao nouaí
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de coufa que os confolaíe, n,andáraõ hum homem portu^s,1
emhum,caracora a Atffboinôafafeer feera la checado, ou
furnas nouas delle, po!!o menos, que naó fora maif, qu^ doO feap da careira porem em chegando q achou as trifies no-

ca aiMllttGJ?eSm '
k COrno ^tomadas para Mala-ca as duas furtas, & outro Galeão que Goteres de monroi,

rTar", mJ
A" i ',°' no: fic

n
ou *° »«*<> <** fe n ?ó atreueo a tor

f?„«2
E

,

fta
r
tta "eíle temP° em A.nborno,o padre £.ujS

ou ír qUe hC fUP„rÍ° r de t0d<,s os ncír°s da companhia,qu, refidem por aquellas partes, varão muy religiofo, & paranume, & que a mor parte do mM ^.J^ fc^^ demp,o para Amboino, & de Amboino para Maluco, arifeando le a grandes perigos do mar,& dos mouros,* para viíkar,Oí cololar aquelia pequena manada de fuas oue ] has
r
aísi ad

*

como chr,fíSoí
i
o qual entendendo a defcófolaçáo, & a perto,

cmqueosdcMalucoauiãodeeftar.paraos confolar afsiaos
poríuguefes como a elRey de Tidore,& ao de Syâo , que ti.«m, recado fer ah checado a pedir focorro, fe embarcou Io»ona caracora, em que viera o pertuges, & fe partio pata laa,%prouue a De„s que chegou a ,âo bom tempo, que fua ida foi«o nmytoeffeôo, porque na mefmâ noite chesiraõ nouas crao outro dia virhaó duas nãos Olandefas de Tomate, &omeimo ftey de Tomate com mu) í as caracolas, a pelei ar cem
aquelia fortaleza, pello quecm wa prefença, & virta

, & de
los quatro portuguefes, que com figuo íeuoo, fe animou mui-to agente, fc no dia feguiote, que era do fpirit u fanto, fe con-Miarão todos, & ganharão o iubileo de noíTa caza, para com
eiras armas le aparelharem para abríga.que loeo no outro dia
tíuerao com as ditas nãos,& armada; na qual fe repartirão es
noll os padres em duas partes para ajudarem, & animarem, $que pelejauao, durou à bataria da artelharia das nãos 0'ande>
Uf por qu.tro horas, mas fo i nofTo feuhor feruido , liurar a to
dos os nofTos de íeus pelourcs, de modo.õ nem hfiã fò p-ffui
nufi matarão

.
matandolhe os nofTos muita gete principal iU3.

t. queJirandolhefuas nacs de tal maneira que fóraó Lrcados,

poríe
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por fe não'perderem, a cortar as amaras, & deixarem as duas

anchoras, co m que íurgiraô defronte da fortaleza, com o qt*C

foráo afsi os Ohodefes^coma os Ternates rnuy enuergonha-

dos. A^uardecendo rnuy to afsi'. õcapttão da fortaleza, como

à maisgeute a arada que dos qaífos tiuerão»

Nefte tempo eftaua aqui em Tidore como afnna tocamos1,'

el Rey de Sizo, que de fui cerra viera a pedir íocorro ao Capi-

tão contra os Ternates feus imigos , que por caufa de fer

chriítão, & p -rfeuerar na amizade dos portuguefes, o períe-

gaem grande mente, mas não lhe podendo o capitão acodir,1

pollo aperto em que tem pofto círa fortaleza à continua girer

ra que os Olandefes, de Ternates Ih; fazem, ficou o pobre

Rey tão fentidb,. Sc defeo ífo-íado, queouuera de fer ifto cau-

fa de rnuy to trabalho, & defgoffo para to de?, fe os noííbs

não forão que com feu confelho, 6c induilria, confolarão, 6c

aquietarão ael Rey, Ôç acabarão comelle que fe tomaíFe para

fua terra conetnte, 6c na mefuia amizade, eme dances eom os

portúguefes. Porem antes que fe partiíe ífxe bautizarao os pa

dxes hum miaino filho feu.com outros oito, ou noue Siaos q
comíiguo trouxera. O qual bautifmo por entrar néile, o filh&i

delRey fe fez com amor folerridade que foi pofsutêfc

Edease rnuy arrifeada eífri fortaleza a fe perder por$aufa°de

dous bandos, que feleuantaran» entre dous home* principa-

ês, que ajuntando muyta geute de parte a parte , eftiueramè

ponto dc(c matarem huns aos outros, fem o capitam/ lhe po^
âsr dar remédio. Porem foy noíTb Senhor feraido, que acu-

dindo os Padres c\ metêdufe nomeyo os copufeíTem de nm-
do, que tudo ficou em paz. Olahgay e da ilha 6c C hriftan*

dade de Labua,, que he fexihor de vaíFàios,. Sç reíponde^

entre nos &Conde ou Duque, auia muytos aaiios, que viuia

em mao efbdo publicamente com \m\ moura, por rezao

de lhe fer mort&fuá própria molher : foi noífb íenhor ferui-

do, que os nofTos oreduzirão, 6i cazarão com a moura, que
também fe fes chriflam, & agora viucm com exemplo aco-

émão as. obrigações, de chaftãos, A. queni^ também imitão

muitos;
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muitos de feusvaífalos. tnfinaíTencftacíiriftandadcã ácutri
na chriftam, aos meninos todos os dias em lingua malaia,can-
tada na igreja, Sc aos fabados os mefmos meninos, Sc meninas
cantão tambê a falue, â virgem noíTa fenhora , em português
com fuás candeas acefas todos nas mão5,c|uecauíamu}ta dei
uaçâo. Como também a caufoti quinta feyra de endoença$ â
procdTaÕ, que fe fez pollotereiro do lugar, indo nella cbri
de quarenta deídpiinautes, Sc leuando o meímo fan^aie,o
crucifixo: indo o padrecantando as ladainhas, coufa quead-
roíraua a grande multidão de gente que de todas as partes coocoma ver cila prociffaô, Sc forma delia,

COVSAS DE
Am

CAPITVLO. XVI.

f DofmitoqHefefefjm sAmboino na€on
feruaçãodaquelleschriftaos, ($con-

mrjam dalguns infiéis.

Om rto de tantos trabalhos, <5c peri-
gos de guerra qne os padres continua-
mente padec,em:não deixáo porem de
acodir com todo o cuidado,& em to-'
do o tempo, Sc occaíião, â cultiuação,
Sc conceruação,da1guns vinte lufares
que ainda nos ficarão de ehriítâoS, &
redução de outros: &afsi de dous pa-
dres que aqui reíidem, indo hu delles

cm hua embarcação as ilhas dç Omaiacer, & Hortelão lhe

deu no
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lhe deu no caminho hum taõ grande temporal, quê â émb^r*

ção ficou com o cafeo todo debaixo da agua, foítentandcíTe

fomente com humaspoucas de obras mortas, rio. Bailéu para

não fe acabar de fundir; os remeiros vendo o perigo deíempa

rando a caracora, fe lançarão logo ao mar , feufeando à nadò>

terra para faluarem as vidas, o tncfmofizcrão nm} tos portu-;

gueíes, que hião em companhia do padre tirando quatro, que

com elle ficarão: os quais animados do padre, paflarao toda i
ifoite entregues ao mar, Sc as ondas, Sc com muyto perigo de
darem configo nas praias dos íraigos, pois hião para onde os

ventos, «6c mares os leuauaÕ. Mas tantas foraô as lagrimas,&
eraçoens,tom que toda â noite fe encomendarão a Deos, que
por fua mifericordia quando amanheceojfe acharão na praia

de noíTos amigos, ainda que defpidos:ondc forão logo focor-

ridos, & da hi trazidos a noíTa fortaleza com grandifsima coif

Colação de todos os que os chorauão por^afogados. Tornou
da hi a poucos dias o mefmo padre a cometer a mefma viagêV

& fei o fenhor feruido que aleuou ao cabo, chegando a íalua-

fnento à ilha de Orna, dali à de Oliacer, Sc depois a de RoíTa-

lao, nas quais vifitou como vinte lugares de chriflãos , onde
de todos foi recebido, Sc agafalhado com muyto amor, acorra

panhandoohuns chritTaos de hum lugar para outro, afsi por
mar como por terra. E como o tempo era de intierno os cami-
nhos mui afperos, & os lugares podes nos mais altos n onte*

que achão por eftatem afsi mais feguros dos imigos, muytas
yezes os não podia andar fe naô deícalço, & de gatinhas co-
mo outro Ionatas: com o que lhe nao faltou muita occaíiam

de merecer muito com Deos, porque fe achaua muitas vezes
com os pès eíca!aurados,6c cheos de e(pinhos, Sc com o lodo
atè os gioihcs,& indu fempre molhado, pola continua chuua
que auia.EiTi muitos deites lugares prantou cruzes:& deixan
do de apor num por cerro ref^eito,os honrados Sc princípaes

dellefe Lram à fortaleza a pedir ao padre LuísKrnandez fu-

perior,mandaíTe ao padre lhe leuantaíTe também a eruz cm
feu lugar,o q o padre conçedco por ver fua deuaçaro* Noutro

li lug-r
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lagar
,
como também o- padre* dcnralTe íVm cruz maseom

frança que tornando por alli lha Imantaria ,SJSSSpors nao poder tornar, por ef,a,rar , em ,arc.-.ç,o,r,„ que vÍ«ha, os moradores do logar oforaó bufcar àj c,n, trXZt

atornarfle com el/es, <Sc kuantarlfee a cmzmra os não dei'xar defconíTolados, r

.r,^S°
tt

i
m todos eft« '"§««. P^rrte de mi? a»masc^

tre grandes,& peqUe„oS .

R

tConci!iotrinjvros chrl(U , $
—

figos, q das terras*» m.uro, fe rornarãopara as dos ebWP.
taos.Catechrzoo

5
odosqttan tos pode, grandes.éc pequenos-,do mrlhor mod0rq abreutdade do trrano pode fofrer. De m-»

do que todos com <ua vifita , & doutrina ficarão muy conf»
lados,& animados &deíej<>ços de o terem fernp. e com figo.
Outro padre forv.ímr os lugares dtfta ima* que propriamen-
te fe chama Ambomo: os quais COmo fe yifitão ao menos húaVez cada anno.&naófaõmais-que oiro, não padeceo tanto,,
trabalhos: amda que como-os lUgaresfaÕ todos dfe caminhot
arpe*», St montuoíos não lhe faltou também leu quinhão-
dellcs, pawnao rornardefeonfolado. Pàroue rodbs eftfcs ca-
minhos andou descalço, por a mor parte Ter tal.que não coo-
lente íapatos. Bautizariacomo cem almas.refrefcoulhesa m»
roo.i9dadouerma,deque eftauão algum, tanto efqueeidusv
torremeRes. Chrirtãos arezpadamèwcomfuas-obri»açóesv
muytosfeeonfêínoem todosos. jubeleos

, que aqui temo»
alguns, ainda que poucos

> eomungâo, os menino». acodem a
doutrina cada dia. No tempo de algumas.fleeefw"d<ides graursV
como de guerra, acodem todos a igreja. Fazem feus^votos-,
promerenlbs fuás efmolas, Sé muvras vezes repartem com
«Na da* pretos que ganhão aowmigos. Bâutizaraõfe ncíta for
taleza como finquoenta peíFoas, das-que cariuarâo aos- mou-
«os. Algunsíefenra, que rrão baurizadns, <3é tinháo arrenega
do, depois de inftruidjs foráo reconciliados, com a< igreja.'
fíuma moça chriítam, a qual auia dous annos hum feuparcn»
í«l«wra%idag4rAaiinouros( fendo la cometida de hum.

mouro
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mouro honrrádo para calar çõ ella, o não quis ãònféãrír , ia!-

uo,ic clk a quifeíe tornaratrazcr para a fortaleza, & juntamé

te fc íiztflè chriílão* Vco em tudo o mãcebo,& afsi trouxe,

trazendo juntamente hua fua irmaá com duas íilhas,& aqui fc

b^utÍ2arão >
& caiarão. Outra ffic^a cafada foi leuada de feu

marido para os mouros, forçoza mente,& morrendo el!e,foi

também cometida para cazar cÕ hummouro, & fc fazer mott

ra, mas nunquaa boa moça oquis confentir, antes bufeou o*

c^íiáo para fogir como depois íez, craZíndo configo outras

$uatro pefToas molhem, & meninos,

CAPITVLO. XVIL

5" c
Do$fticeJ[os dagmrrd\] que neflasjlhai

tiuerao os nojjos contra os mouros.

CVidauão efteaiaio bsncííos de fe veré em gfandifsí-4

mos apertos dos mouros imigos, coo fauor q tinha©

cõtranos, dos Olandeíes, q ficauão oô duas nãos no
porto de Itto quando íe p&rtio a «ao cõ as duas gale©

tas de focorro }q aqui vietãc,mas a mo Deòs he o verdadeiro

íòcerro èc dekmparados q nelle cõfião, efk o foi aos noíFoSj

& deu tanto apimo ao Gapíúõ, p< uut uefes , ôc raturaes da
terra, qivão fomete tila f rtaleza não recebeo dano alga dos1

©landefcs,& mouros.'Antes elles oucebeião dá noíTa gente,

porqalemdeihtsnutaiê ,<Sccatiuaremmaísdecêpííroas
!&

antreeiles muyta gente hontrada, em diuetíàs guerras, &
filadas que lhe fízcráp: também lhe deítreirão , ôc abrazarão

Itiuytos lugares, nos quais lhe matarão muyta gente , ôc lhes

tomarão muytofatp, ôc preías Hum deitas fe charoaua Ma*
mala, lugar fortiísimo dos unigos/oqual nunqua ate agora
foi entrado dos portuguefes, per rmivtoque os Capitães paf-

Ldus di terminarão de cromar. Foiporera agora entrado

2

força darmas por quarenta portuguctes,& alguns quatro cetw
tos Amboinos, ôc todo ía<jueado,& queimado Com morte de,

\ li i cnuytot
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rouytos imps fe,B dos aofe hum íò polia miferícordfa de
D5osficarfcrido.Comatom a dadeíle!Li

Çar os imi* os fica-rão muy quebrantados, & os «réflòs ctóífios muv animados
^raemprefas maiores.como foraõas que deípais duas vezes**c^°;Huma foi que indo ° ca^ira6t <*efta fortaleza parai
itnadeOhacer cem três caracoras, & dou S paraos , mX pe-
qaenos,tomando ocarainho da ilha de Itto,.chegou a elle pou
c© antes do jantar aos noue de Oimb.ro: mandouWo deteV
barcarosAmbokos.cVcoraelles alguns poucos portugue-
ses, osquaistodosxomniuytoanimo, desforço faTtaráoem
terra, & fazendo ímpeto. nos imi-os qihe impidiáo a defera-
barcaçao, oshzerao voltarcom morte dalguns, por onde fi-
cando mais Iiuresjhe faquearao, & queimarão toda a coíkda.
prava, quebrandolhe as embarcaçoens que nella acharão
A fegunda emprefa foi aostres de Nouenibro na quaf

dia o dito capitão foicommaior poder fobre a rnefma cidade
de Itco. Leuou conflguo hum padre noíTo, o qual aadia daa-
tes quafr todo gafkmem; huma praia confefFando os porta-
guefes,& Amb©inos,paraq comas almas limpas tomaíTem
mor animo, & esforço para dar nos ernigos: como íizeraõ la-
go polia menham em faindoo folí, aremetendo como leoens.
parte dellesadar em hum força,.& poiioaçaãgrande,cj os Itos.
tinhaÕ.em«hum monte mealegoa. dã praia: parte dando nos.
lugares vifínhosda cidade, que cítaua&poHa praja x. faquean-
do, & abrazando tudo* E porque ficaua cm hum tezo» perta
da praia, & a ilharga do forte que fizeraaos Olandefcs, hum
lugar pequeno masmuy íbrte: mandmt o capitaã depois> de
jantar defcrtibarcaroutra vez agente, para dar nellc, & ver fe
delle depois deotomat aos emigos,, podia entrar a forte do*
Olandeíes,fo£o padre com fàs tresPõrtuguefes,&algús Am
boinos diante detodos,. & dando- Santiago^ cntràr*m loo-a a
l^igar: onde, coma efbua muy to. fato junto,dosimigos, os ha
inensfè começaraãa ocupat cm o faquear pellaque tornando,
es imigos fobre elles^comoosno fíos eraõ poucos foraã for^
jadôsàfc retirar pAuapraia; par donde ainda,que fe tomo*

amar
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á rriòr parte do fato, nao ouue tempo para fe queimar o lugar.

Eftas forao as emprefas quepetias naffos chriítãos,& portu-

guefesíecomeçaraôemltonoauíiodedo^. as quais parece,

que forao vefporas, da feita Mene^ue dia de pafeoa, de SoiS

fe celebrou polios mefmos depois da tn%ne vitoria que quar

ta fe yra de treuas noflo fenhor deu à André furtado de Men-

donça que da índia fora (ocorrer as partes do fui, contra os

CMandefes, que asinfeíhuaõ. E porque efta armada foi hum
mero beneficio* que Deos mandou a quellas ilhas, para- natn

íeaeabarê de pero
,

er,& para dar remédio a tantos trabalhos <|

aquella chriítandade padecia anta tantos amió& >& as batalhas

que teue foiço os mouros, &0!andefes imigos todos de fua

£antafè:& também polia mu y ta parte que os noflbs padres

tiueraõneftajoniadajnaquaíforaãacompaiíhado o capitão

André furtado que os pèdio,& ajudando os lidados com feu*

ineniíterios^aíiftÈndolhe fempre^nao fomente comos auxí-

lios fpirituaes para fuásalmas mas também com os corporaes*

curando os doentes* acodindolhe em fuás necefsidades, & a

compaiihandoos no tempo das batalhas•». como aodiante^e

vcràporiílò naõ ficara fora do propoííto deíla noffa hiftoria*

& refaçam cleflaíUca, referir o proeílb de fia armada defque

pardo deGoa ate que partio de Amboino para Ternate con-

forme a fiel relação q de tudo deram^em fuás cartas os padres

Briíiofemandez, ScSebaíliaãda veyga; de nofla companhia,

que nellaforaÕ,

CAPITYLO. XV1IL

fpDefiiCcffadanaftaarmada defqueparti»

deGoaate chegar a<<*Amèõin&.

trás diíTemos quantos annosauta, que Maluco íofc

piraua poralguo^focorrro da India^para» remédio de
léus. males:- os quais aerecentadosagora coos nouos

nauegantes Olandefes^ que cornai multidão* de íuas

Ji ^ aao&quc

A



. AÁmkotnò

%£$*. ^â/
a fi™5 frazfâo' tanto 'u&íhnSo iãieffa* partêi

S«VafI PaU5 Para fi oc
?
m«»'6 das drogas, & da» mau

êaín^A Te °S P°««S«"f" «•ft*«ãodepofle. Foi forca-

I t&7£ÍSÍXíl?mbemSt Cà 'Ua MaAdOovifoI&jr
«»

^Idínha, entrando no gouerro da Indica fazer hu-

I SafiE*
da$

T
âÍS P«de^Mue para aquefias parres nun-

ÍMe»J;íf tr£g«"oi"Cgne capitão André furtado

ValerrTX fí°TY n°btt
'
& r5° Menos chriftáo, oUe

íon7rand'
ZrWí todo ° bera - E lhe d<u °rd«M V" ™-B/Z O ^defes, ou quais quer imigos, não fò mente

fauel1% , Á
,nU$ qUC tdn,bem foffe ' Sunda' ««%«K, * f

JT
qU:

?.
S qUír °Utros da 1ne,,« Part«> q «haSê.S?°•* '«oW«i»o noffos imigos: íbcorreffe Maluco,

S!,°- "?? 3&i "a Sunda
' cowo "<» Achem para que oí«Mgos t.ao tmeflem tantas acolheitas.E fe efta armada depoisde ft,u & partida da índia em Mayo de oo , , fora taÓ ajuda-

«MJ i!

n,pOS
'&"5 fauore«d» dos homens, como hia pro-

£C« ff?
C3P

-
ltam

,'
& bons foIdados

' na5 dcixa" de f"«
Sc T * de '» ÍC***** & defejauam . Mas por

Tmfe^f S
' ?,*?

iíl° ía,tou
' P '^ díf£

J
Uf P»««"o «U

temn^J
83! 3^ 413"' &de M>'a« «èSúda^ttídoforS

«»?£ !• j ' ^ ln
J
fim«ni<«. 1«" Padeced mu y grandes. Por-que parando André furtado de Goa com feia galeões,&

rriho
° S

v
°taS

' ? hfi
,
a Sale ind° nu S° lfo de Ceilam lhe a .

Sd^' §
CO!

?
eZaí

l" Sa,eotas -
f "^ H«e lhe ficou c pr,n-c.pal poder que leaiaua. Porque nàfrpaff.-o mais que com osgaleões, & febre tudo ifto, defpoisU partio da índia, portodos três annos, nunqua mais lhe foi nem checou (ocorro aigum, com que fe pudeíTe reforçar das perdas que padreia, porondeamdaq em Amboiuofezo q \o£* fc dir*pJk hi d£Etepor lhe faltarem, poluora, moniçoens mantimentos , een-Unao pode leuar ao cabo as outras emprcíasc.m- lheficauâ.& queerao de tanto momento.* vida para o eirado da índia

Íf£ i^í
a
L
Malaca

«& "f««dofe dalgú* nauios de remo,
pmlugaxdosqjhefaltauaó.fepartio no Dezembro de 6o,.'

para a Sunda,,
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pifaaSitn4â,rõfIado q para a emprefa delia; acharia no Rey

de Palimb^m (q he rim dos da laua & fe profcffava por truy

to noflo amÍ2;o, & confederado) o f i'or & ajuda que tantas

vezejaoscapitaensde Malaca, & a elle mefrno tinha prome

tido: porem checando a feuporro, como infiel que era, nam

fò lhe faltou em rulo, antes era hú dos que eftauaõ confede-

rados como rey da Suiidaparafe Imantar contra elle, pcllp

faue defenganado deite falfu rey,& referuandc para outro té>

p > o cafrigo, qtie merecia fe lhe deffe fe m embargo de íabcr»

que o efraua efperando o Rey da Sunda com trina mil home?

fr refolueo ir fobre elíe. Porem chegado júto da barra Sc teti

d > viíradefetenaosolandeza?, parecendolhe neceíTario dar

fobre ella^as foy íeguindo'coiwfwa armada pofío-qne de bafc-

de polia grande ligevreza das olandezas, Sc ainda q hum u»

dos wofTiS ça!eo«ns pelejou com finquo Sc Hie matou muyt*

gente dos fcus,fem perder nenbíra da tioíTa, mais que ficar def

aparelhado das velías & cnxaxçeas^õ tudo nam pode checar

a abalroar com ellas, que era o que o noíTo general & foi da-

dos íurrmfmente defejamm, neíla briga deícorre© ncCi ar»

mada tanto a barra da Sunda, que quando dcfpois q«is voltar

fcbre eHa, de nenh© modo a pode tomar,. o q parece naõ £of
fem m»j.v grande prouidencia de Dcos, q tudo guia p vra ma~
yor feruiço, & floria fua 3c acochrao que mais releuaira,p*orc|

tieíte tempo eftaua tão arrfcadaa fortaleza & diriftandàdc

de Amboyno com* o" poder dos mouros-& olandezes-que lhe

faziam guerra, que fem duuidi^fenao?fora (ocorrida, de todo>

fc perdera* quelle eirado.& ta refegou nunquaíe poderá recupc

íar. E afsi vendo noíTo general; que nem os imigos-oauúõ de

efperar, para vir a batalha com elíes, nem os podia alcançara

vellâ:nem t»Ô pouco entrar na<Sundà,p<>>rer defcosridas am-
bas as barras, SI lhe ficar o vento cotrariotíè refolueo paílat

a Maluco,&Amboaio,aonde âreceaua,qos noífos tíTíuefTem

tm aperto, como na verdade eífauã, St cinHa fabido em M ala

ra polias cartas,q Hiâo d<r Fidorc paYa^o vifo Rey, & porq íâ

feê afsi lho reqria rijamête cprocuradòr de: A'mbotno,q"Kia p*
&è JUvlú a bwfcif& crase* amada

?
Qta iuqx ornar mais aql to%

garwsoaig
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onde dcixaua fua molher filhos, & parentes,& q com Suy2
tas lagrimas per vezes, lhe pedia foffeíocorrer aquclla terra:
pelío qual refpeito o capitão mor otrazia configo. Rcfohito
pois de fazer efta taõ artfcada jornada, poz a proa cm Am-
J>oino r& deixando algumas coufas, que no caminho fez, che
gou a fãluarnento aquellas ilhas,& de mandou a noíTa barra %
dez de Feuereyro,os da fortaleza, 5c da terra, q cuidauíJÔ,ícrg
imigos

, ficarão muy aílombrados : mas tanto que fe lhes
fez final da Capitaina , & entêderaô fer a ncíTa armada, fica-
rão tão alegres, como íc refufeitaram da morte,forão logo os
noíTos padres anão do Capitão mor a bufear os outros feus
irmãos que nella vinham com muyto amer,& toda a terra,

& gente foi chea dc*grandiGima comolação.

CAPITVLO. XIX.

y T>$ quefeZjo Capitãomordepoisde che*

gara Amhoino, Ç$ a> vitoria que

teue contra o& imigos.

H-E-G AD A noíTa armada. A primei
ra coufa com que entendeo o Capitão
mor foi na fortificação da fortaleza, Sc
juntamente na reparação dos Nauios.
Depois difto,negociou quatro naos,<5c

duas galeotas, Sc dcz> ou doze coraçõ-

es, &fe foi fazer guerra aoslttos, &
' mais lugares deftaiifaa, que eftauãoa*

leuantados contra a fortaleza. E por
terra mandou íofe pinto com duzentos portuguefes. Acom
panhauão os padres efta gente, o padre Lourenço Maíonio,
a Lfc pinto por terra, o padre Brifio fernandez ao General
por mar: o padre Sebaftião da veyga ficou no nofpttãl da ar-
mada, que aqui ordenou o Capitão mor, Sc que foi o vnico

remédio



remédio de fiuytos foldados enfermos, que femífto perece-

rão, no que fez muy to íeruiço ánpíTo fenhor. Deu a armada

volta a ilha, & meteofe em huma'einfeada, que fe eharaa Baça

cio, onde eftaria obra de hum mes. Êfteuáo Teyxeira çapitá»

que foi da fortaleza, hia diante com algumas caracdwy ato-

mar fala dalgús lugarcsdos aleuantados que tâmbê o çílauão

nofnio, por habitarem em outeiros muy altos , aquetai eiles

chamão Gunos, aonde cômumente correm rnUytas fontes de

agoa doce, & por eftes motes a baixo & fralda delles, de cem

ribeiras de agoa» taõ excelente, que quer competir com à que

dece da ferra da eítrela. Todos c fies lugapeá «vim© logo dar.*

obediência, 5c de cada hú vinhão,íeis,ou fete peíToas da3 mais

nobres: & cada lugar trazia htfa bandeira,& três finos de me-

tal, que íaõ como bacias grandes^ valerá cada hum, cinçoenta

cruzados: traziâo mais hurna pouca deterra, & hús ramos de

crauo, em fiaal que lhe entregauáo aterra, 5q o principal fruw

to delia, Algús traziâo umbera cabras, & galinhas,

Sabia o general que entre os feuantados*da terra^& olande'

«es, auía confederaçam, que para tomarem e (ta fortaleza Ôc a

de Maluco, na entrada de Março fe ajuntaíTem aqui dez naoí

& tão penhorados eítauam tiles nefte particular, que corrt

veren na Sunda, que o noiTo capitão mor fe fazia à velbMparaf

cfUs partes, fizeram elles q mefmoínas fua$ çoífosy& afsinão»

faltando com apromefla^ue tinhão feyto, a dez de Marcou
arrebentaram as dez nãos à vifta dos Ilheos de Roíatelo, ttcp

delas tomarão falada tcrra,c?çfabendo q a noíTá armada cftaua

ja nella fe forão na volta da jlfea do Burro, & as iate na deBan;

da para da hi irem a Maluco, tudo ifto foube o general -eítao-

do aqui nefta enícada, por varias via*, £ prinaipalment^por

O Padre Luys Fernandez Rey tor daqqellas partes, que rieíita

conjuncam chegou de Tidore, com cartaá delJley & dos mo
raáores de Maluco, em que danam os parabêiS;da boa vinda aò

capitam mor, pediivdolhe muy depr^íTa es íoíTe; focorrer: 6c

dando por m>uas que jaem T^ernateficaua nitres aaoâ das cia

co queosnoffes encontraram na Suada. A tini tambor? foti«

be, como cftas tresnaos tinhão'defcubertQ h.ua viagem ^cvay
Kk CIBCjjUÇ
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•*** *nm.anoD pata noíTos nauios,virfm fceer. .

rebitas duas fortalezas, a qual he por entre Bornco<Sc Ma-
*i»a,fc também fe foube,como Tcrnate feforta!eçcra

}&náo^Mcna largar os Olandezes, que tinha coníigo, obrigandoos

i Tornando pois à guerra, que o general hia fazendo bú dos
lugares dos aieuantados, que fe chama RcíTatelo,quc he hum
pico mu> alto & bem fortalecido, vendo ncffascaracorat&
bMcys, queymaram logo mu) to fato, & cazas cx fe recolhe-
ram ao ntro pico mais alto, onde ja tinham as molheres 5c me
*&&>*> & ao qm) íenam podiam íòbir íenam pegando nuas ro
tas que tem atadas de aruorcaaruore: pelo que o monte fica-
tia inaccefsiueí, nem parecia pofsiuel poderfe fobir a eíle; Po-nm deus dias depois os noffos porhúa calada o entraram*km briga, porque ellesmefmos os vieram receber com òan-
oVv^ras, brancas: pofto que o Rey& cabeça deiles íe tinha a-
colhi \o. >ifií\iúl&&

Eftauam eítejmeuròsde Itòtapn foberbos, & arrogante*
com os Olandefes, porquem efp^ríUam, que auiam, queerrr
arioíTa gente pondo o pè em terra, iogo a desbaratari-am, po-^
rem vendofTe ja por húa pane desconfiados do (ocorro, que
nelfes podiam ter,pois as diz nãos, porquê !

efpéranàô,íinh o
paíTadò deíõgo>& Jtaflbccllo, eftaua ja enírado dos noííos co
«10 temos ditOjOôm perdendo cõtutio o aPÍmo,df terminar o»
pòr fuaífaulaçamno fitio de feus lugares & cumes dos montes
Sc afsi defp«*,ado k>goa> principal cidade, q propianiêtc íc chs
ma Ito &a fortaleza dos- Obndeíes, fe recolheram com toda
a gente em hum gunobu pico o mais alto & inexpu^nauel
que ha em todar ira terra? o qual íe chama Nao. & Beranao,-
que iam dous oiteyros hum fobre cutro, como gania (obre g*
ub, èk cílam perto da prava: mas por rezam da volta, que íe*
*à mealegoa*© Nao, he por todas as partes talhado, com ri-

fecyras mn y irefeas, que o ccrcam:& tem três entradasym ío-
bidastamingrerrtes que gatos trepando la fíntiriaã diffkuld*
cie, neftas entradas tinham três tranqueyras dobradas cõ ter*

sepíertoao ineo^coaunuy tos berços & mcyos falcoi^que o»~-~ -,~" ~ "~ «le£-



<5cfftndiaS:& em cada húi muita gente de gtíária, co bãdcírá%

aruoradas, & todo o género de armas offenfsiuas êc deffenísi-

uas, de que os Olandefes tem bem prouido todo o Sul.Sobre

tudo tinham infinidade de penedos, que a deyxal ds cayr, fa

.

zcm yr a tombos hum exercito. Aqui pois fc tinha junto o
poder dos imigos, & eitaua húa pouoaçam ncíle primeiro ou

teyro fituada, em buaçham muy larga, queellefaz, àqual

era tamanha como hua grande villa de PoEtugual, de caiaria

a feumodò muyto bòa: «Sc tudo cffauacheo de craueyrosà

modo de oliueyras, mas mais copados, que ellas, & eílauam

entrefachadas de muytas palmeyras manfas, c\ por baxô áç
todo género de aruorc deefpinho, laranjas, Hmoês, cidras/

gamboas, com cinco, ou íeis bicas de;agoa, que caxla húa Ian«-

$aua huma boa manilha: de modo que parecia o outcyro hua
«quinta de prazer, que tara frefeo era. Sobre eíte outeiro cfta^

naoqueíècharnaBemnao,quequer dizer, filho de Nao, &
bem auantajado ao outro aísi na pouoaçam, como na fícícura

& em tudo o mais.

O general chegando aqui domingo de Ramos,mandou Io-*

go fazer na praya hua grade trãqucyra:& aíTentar o arraial co
choupanas para o Sol, & chuua, quede quando em quando
auia. Mandou também por hum mouro dos imigos, que os

boíTos lhe tinham tomado, faber fua determinaçam, hiao com
clle algús dos noflbs Amlfoinos para faberem o caminho,ma*
os imigos, que cfhuam tao altos, mais altos tinham os penfa*

mentos porque nenhúacouía fizeram do recado, dizcnàoy <|

e les eram vaflalos dclRey de Ternate, & que a elle reconhe*

ciam, & que auiam de contratar com os O-andefes, éVcom as

naçoens, que quifeíTem, & que também venderiam feu era-*

uo aos Portuguefes, 6c que cl Rey de Portugua! tinha gran-

de garganta. Ecom ifto começaram adeíparar íua efpin*

guardaria. A fegundafeyra mandou o General hum capi-

tam ,
que foíTe reconhecer o fitio , & porque os noílosíe

defrnandaram em chegar à fua tranqueyra, foram reba-
tidos com niuytas efpingardadas , êc pedradas, de que aU
gus, fahy rara «wl feridos, & aos tombos fç recolheram pote

z$
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moine abaixa. Na norte feguinte mandou õgenêral duzStos
Jiomes, que foíTem no quarto de ante alua tomar hum outei*
ro, que círaua defronte da tranqueira, dos mouros, o qual to-
mado em eídarecendo derão fuás furriadas,de efpinguardaria,
com que íizerâo muy to dano aos imígos,que eítauâo defaper
cebidcs, & mu yto mais com dous berços, que os ncfFos tam-
bém kuarameom ordem de fazer húa tranqueira, os quais na
noite íeguirte, a mudarão mais a diante donde Jhe podeíTcnt
fazer mau dano,como fizerâo. Guardaua efte paflb Gonçalo
Vaz de Caílelbranço

, com trinta homês, os quais de noite
cítiuerãuaf?l3cómosiaiigos, promctendolhes, que no dia
Jeguinte* lhe auiâo de tomar o forte, comoromaram: porque
iJeilequefoiem quarta feyra de treuas pella menhá, mandou
o general tocar arma, para elle cm pefloa fobir ao outeiro, on
de os noflos eftauâo com toda agente, deixando em baixo a
lirajano Roíz de caftefbrancocom cinquoenta homês em
guarda do araial, & poíro que naoleuaua animo de naquelJe
dia cometer o forte, fc não foo repartir a gente, & diípor a*
cítancíasreítando porem tomando confelho com os capitães,
eis que chega Gonçalo vaz com hua cfpinguardada periçofa
*>â barriga da perna» com cinqu© buracos, o q vendo os Lida»
dosdefua eftancia fizeram demõfrraçã de querer dar Sâtiaga
Uosimigós, mas càonde o general eítauafocu, que os imi*
gos eram, os que vinham dando fobre as eílancias & berços
dos nofíos pcllo que o general deu logo Santiago &os folda-
dos arremeteram com tanta furia,que"fe poferam a trepar hús
a pos outros por aquclles penhaícos acima com pès Sc maõs,
de modovque era cotifa de efpanto ver o esforço & atreoimetr
to queDeosHie daua^p ara cometerem húa coufa tam defieul
tofa, & quAÍi impoísiu^I: os tambores & charamelas retermò
tvas orelhas, as eípingardadas roqueyradas, Sc pedradas nas ca
becas dos nofíbs, dos quais muytos tombauam polia ladeyra
abaxo, & pedra ouue que kuou dous Sc três em tembos arè
irem. parar era algau aruore: Sc a hum capitam deram húa aY

maõtente, que íeaham tomara em húa rodeia de aço perdera
a vída^perc perdeo por hõ pouco o -açordogmas na o esforço,

porque
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poro tornãáo logbcm fi caualgou na tranqucyra^os iinigos*

O fanthgo & gritos da gente pareciam abrir aquelles montes

mas esforçauani os corações, de modo, que muytos derrubai

ê:s em terra com a maãtirauam os efirepes, de que tudo*eíta

ua faroeado & fobiamauanteque pareciam aues. Os que fica-

ram embaxo em guarda do arrayal eftauam vendo a briga, <5c

hum relHofo de fam Domingos, que ali ficou com o feu capi

ta 5 fe pos de gíolhos em ella começado a rezar as ladaynhas,

a que todos refpcndiam, & foy noffo Senhor feruído, que as

riam tinha acabado, quando as noffas bandeyras )a eftauaõ ar-

uoradas na tranqueyra, & forte dos ímígos, & as contrarias IS

çadas por terra* A hum mancebo esforçado que leuaua nofli

primeira bandeyra,atrauefTaram com húa eípínguardada de

que depois morreo, ò*c lançandolhe hú mouro de dentro ma5

da bandeyra acodio feu capitam, 6c o ajudou & liurou.mas cã

tudo ainda o mouro leuou hú pedsço da aftea, que depois da

briga acabada,fe achou & recuperou, Os mouros vendo as bã

dey ras tomadas , Sc as tranqueyras entradas deite prímeyro

forte por muytas partes, fe recolheram à tranqueyra & pico

decima fem deyxarem ncfte debaxo mais que fòs três ho*

mes, que nella ficaram pelejando esforçadamente ate acaba-

rem, como,que foraõ os mores caualeyros do mundo.Porem
no pico de eíma, )a nao ouue refiftencia, porquei* acolheram

©s mouros lançàndofe por rocfhas abaxo ôc chegandom nof-

fos acharam a pouoaçam toda defpejada de gente mas naô de

todo o fato, porque ainda fe tomaram prefas de importância,

podo que o milhor tinham elles queymado. O general man-

dou logo os feridos para baxo para fe curarem q feríaõ per-

to de duzentos, nam contando os encrauados dos efirepes, q
foram muytos. Auida cila vi&oria, que foy dos mais esfor-

çados cauâlevros de fies mouros, nam ouue depois mais

quem peíejaíTe nemoufaffe leuantar olhos para Portuguefes,

que tam altos guhos, Ôc outeiros /obram ,
que nam lhe falta -

ua mais que fobk aos ceos, como elles diziam. E afsi em o dia

feguinte fe vieram fege) tar noue lugares juntos. O general

deceo abaxo com toda gente, õç numa rairuda fe armou hum
7

;
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altar, cm que díatfe Pafcoa íe diíTebua miflV, &-miijrtosi«
gratiaru actionemrcomungou mu yta gente com muy ta deua*
çam, dando também a Deos vaílàíagem & fogeyçaòYpor tá»
afsinalados benefícios. O forte ^ue os Oíandefes tinham fcy-
to, foy arrazado por terra, o qual tinha à entrada as armas da
Príncipe Maurício, o Talletedom Belchior Rey de Ito, Sc
chriftlo arrenegado quede RoíTitel lo fe tinha aco!hido,Ie
vco aqui também entregar com hum grande Caçis qu; tiuha
contigo.

Vendo o general, que neíra cofia de Amboíno nam tinha
ínaisque fazer determinou yr a Varanula, que he outra ilha
vizinha como íez,com toda a armada, óc chegou á cidade que
era muy profpera, cVhúidasmòres mi nas- .do cruuo, queiu
naquelias p irce s, & eftaua, íituada ao longo da praya nua ro-
chahem ai ta, & talh ada.que parecia muro cora cazaria de fo-
rrados, & bayleus, & húamefqwita de três naues muyto bem
iauradacomfeu Alcoram: dentro nelfa, & era fitio bem def-
fenfauel, eítauaoforte dosOIandefes todo feito de pedra, re-
dondo ckcubcrto, & mais a diante hua fortaleza de pedra cã
nmytosreuezes, &rebelins, guaritas, que era a dos Terna-
tes, que fenhoreauam eira i!ha,forgincío puis nofla armada,
vieram logo os principaes da cidade, dizendo que fe queriam
entregar, masqucduuidauamdosTernates,qu? Lhedcyxuf-
fem fazer cònfelho, & que ao outro du viriam com repoira,
foram com clles dous Arnboynos honrados, & a repoífa foy,
porcmfe emfogidapor fenam atreuerem cfperaro imprto
dos noflbs deram em lugar diíTo hiu bombardada, pelo que
certificado noíTo general de íua fogida, mandou defembar
a gente, & pòr a cidade a faco,& poíto que a tinham deípíja-
do, 5c rceoííjido o groflb, todauia fe tomaram m ais de trinta
mil cruzados de preás, &muytos bcrçjs» & finos, louça da
China, vidros de Frandes, crauo 6c reales, depois de faquea-
da a cidade lhe poíeram o fogoi& as duas fortalezas dos Ter

•

nates & Olandefes foram arrazadas, Sc por aígus catiuos que
te tomaram foube o general, como neítas nãos, de que le teue
yjíh Sc çlles efpcrauani,pera oí ajudarem contra nos, rtojuo*

CCttl
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^cmliòSèrisác prefidio para eíle forte de V3ráFmfla,& ouv-

ires cento para o de Ito, no feguiffténto dos Ternatcs foy ai*

gua gente atèLacidecabello, lugar ondefe embarcaram cai

quatro ou cinquo caracoras, & outras cmbarcaçcens & fe fo-

ram na vo'ta de Terna te. Hm poúoaçam q íe chama Mima)»
veo logo dar obediência. Acabadas cilas emprefas & eiTaiído

o general para fe recolher coro a armada para ^mboyno che^

goti ali Francifco de Soufa Teue, que com dez Portuguefes^

feri tomado dos Olaridefes, o qual vinha de Banda ondefe

ajuntaram as cinquo nãos, cem que a nofla armada fe ercon*

trou àà Sui>da,& por elle tcue o general vai tos auizoSj& no*

uaj de outras nãos, que por ali i perto àndruím. O capitam

mòr dos Olandeíesfez muyto gafalhcdo a Francifco de Seu*
h, targãdoo com armas & matalctagem pára o' caminho, ain*

da que por preço de quinhêtos eruzados,quc por elle, ec pe-
los inais Portuguefcs lhe deu-nu gentio ,os quaes logo o çe^

ncrallhe mandou pagar, & efcreuèo também o capitam doi
Olandefcs hôa carta ao general, cm que Fhc pedra, trata (Fe l £
esfeus, tomo elle faria ac$ Portuguefes, quando osenceni
traíle. O general lhe refpondeo demandou hum roc>ço'01ar&

dez, que fora tomado em Ternate, effe foy o felice fucceiR)

deitas duas emprefas, nas quáeçnclfcs padres tiueranimuyr*
parte de merecimento com £kçs& com os homens, «Scnam
íhe faltou também íen perigo de vida muyto grande, perq na
briga de Ito, o padre Brifo 'Ferrífadcs foy ferido na cabeça cõ
duas boas ferida*, de hm erprngardada, as quaes ainda q foraó
perigo ías hefío Senhor lhe fez mercê da vida para rriais o' fer-

iar cem cila. t porqse naõ he bem que fe cale o lciruor q me-
recem feu$ trabalhos, & os íerufços que neffa armada fizersrn

a De os &aós homcnSjporey aqor hum capitu-lo de húa Catra,

o?je fobreefh matéria efererjeo ao padre Nieofac Pimenta vi
fitador quefoy da índia, o propio general &ndré Fureádcrife
Mendonça, o quíil diz afsf.

Naõdcyxarcy d-e manileítar a V. p. o grande pr© Cedi rr eto
dos padres Briíi© Fernãdez & Sebaflfaô d-a Vejrga,porqj a ri*

*U*Q
?!
c !*u €^eroP^^ he coufa rara,iuas fò digo do modo

M



sÀmbetná
cm q me ajadam éfflimeus trabalhos

, porque affirmoárofla
p eternidade que fe clles ns^ forap, impofsiuel fora naõ ter eu
largado a armada, porque quando vejo,çhegareme meus pec-
cados a eirado que tenha à minha conta hiia machina como ef
U com tanta f^Ita de todo o focorro, Sc prouim ento que nem
4e fagum poíTó foftentar efte$ foldados, veja voíTa paternidi-
de, que tal poíTo eíhr, mas eftes padres fao os, que íò me con
íolam, elles me animam, & em todas as cpufas que le offerecc
me aleuiam os trabalhos: & me dam esforço para poder cora
c!Us, nus façolhe queyxume do padre grifio femandez,que
riam ha ja quem pqíTa çom elle depois que na batalha lhe de-
ramaquella efpingardada, q affírmo a voíTa paternidade ,fo/
das mais venturofas dç quantas tenho viflo, depois que ando
na guerra: porem ja que elle neíh parajem derramou Ceu fan-
gue, nella cofio em noflo Senhor auemos de aruorar húa cruz
sã volta de Ternare, <3e pode fer que fej im mais fc aos padres
parecer, atè aqui da carta do general.

Tanto que eíles lugares aleu^ntados, fefogeytaraÕ lhe fby
logo aísinado dia, em que vieflera jurar íolemnementeo bedi
encia & vaíTalagem aíua Mageftade em nofla fortaleza:& taô
bem das cabeças púncipaes dos lugares efcolheo o general os
^que milhor lhe pareceo, & de quem mais depêdia a fogeyção
delles para nella ficarem em refens;& afsim com eíla occ fuô
doprofpero fuçceííb, que eíta armada çeue neftas ilhas, ficou
muy ta gente difpofta para fe cateçhizar^ receber noíTa Tan-
ta íè, & na própria fortaleza da gente q de nouo fe ajuntou,
fejam quafi três mil almas* Sç fò os chriftâòs antiguos,que are
agora por caufa das guerras, fenãopoderam cultiuar poderão
muy to bem ocupar a dçz padres. Alem de muytos chriflãos
arrenegados dç de muyitQS mouros, & geutios,que efperamos
ie reduzam huY& conuertaõ outros, porq çomocfta getefe
vè íogey ta aos Portuguefes no temporal,não hc muyto traba
llu íogeytaíos no ípiritual, porque he gente mais meneauej
que a de outras partes & os mouros nam iam taõiraperrados,
,cqmo os de Malauar & da índia.

LIVRO
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CAPXTVLO.I.

ff Como os Portuguefes tomaram a IlhaSun

dtua,guerra quepor iffoíhefeXjelRey

dos Ãdogos, &{uccefío dúla.

E M a Companhia nos Rlcynos deBeii
guala duasreíidencas, etnq eftam quav
tro padres: hua no Reyno deChamdc-
cham: outra na Ilha de Sundiua.E pç>*
fio que aja íinquo anno*;que os nonos
trabalham com aquellas gentes, para
os trazerem ao conhecimêto da fc; não
refpode porem ofruytG aostrabalhos?
por íer eíla gente de pouca conítancia*

& fegurança: & o que mais os impidehe agram multidam
de mouros qué ha naquellcs Rcynos, ( impedimento para a
coouerfam, o mayor de todos quantos ha no Oriente.) faz©
com tuto alguns chriítaõs, que os padres vaõ cultiuando eíta
Ilha Sú>hua efta juto da terra firme dcBêgala, fr5teyra & tiíl

nhaao porto de Sirypur, & natn difra mais da terra que feys
Jegoas em paragem & fitiomuy acomodado, porque nem os
imitas de terra lhe podem chcgar,nem no mar ha poder con-

LI tra



Bengala.m MosPortugocfcssos quaes.fcrtifica.dDft nèlla &fazc«ào aí o afTento principal, tem fingular aparelho Sdh
~JL»"br«„.todos nquelles Reynofdc infid/porqj "ot

m

^MWada.
; j,

por todos aquellcs rios, & tlàZ,{JS
prrdla, lhe poderrcfif}.r. He de trinta legoas de roda fértil
jf «, dc.que fe prouc roda Bengala, & poíiífcdcmuwíd meto & o pnneipal daquelles Rey no". E fe paraSfe m ,-
daraalfandeçuaqueeftauaeniChatiguam.ounoSinpurDor
tosdarerrafirmefarfeaeftailhamu^eleb e.&da aS:s

r

rendimentos ao citado, afsi com o trato do ia em cu)Vmene"«daomaISJe duzêtas embarcaçoens, como «5 armLK"Í"das.em que tratam os q«e van, fazer viniagua áquelles Rey^nos, que faro roupafrfinifsimas de todas as lavas, Mantcvea,
açuquerei.ferro, cera)& infinito arros. Alem diíTo fetuiri%À
demente para que aue-ndò guerras Sc perfegoicrês neflesR%

&ttr ^S8',°
oadt«f>®™ r«irar da furi, dos imigos

firL -5 r
3

*
,U t3mbem mu'tos icficis

' <1« <«" ™uy ta

4

íacifidade fe conuertcm es quaes daram bem que fazer a muv
tos-obreyros.. '

' Pertencia clhilha de direyto fenhorio, a hum dos Reys da
quelles Keyncs,chamadò Canderrav:mas auk muyíos annotque aoam pofluya, porlha terem víurpada titã.-.icamemr ot
Alogores,-poremranto qaefoubrque os Portugucfes* ti-
«hfmromadajelíedeféupropio motulhadeulo«uo renun-
ciando nellesodireyroqtie nellà tinha, tomoua no anuo de:
leicentos &dou $ Hum Português homem esfcrçado, &de
?a/orchamado Domingos Carualho natural de Monteara,,
o cjuafandauanoferuiçodopropio Çandcway, que acima,
djílcmos (cr fenhor delia. A poderoufe primeiro da fcrta-
«zaquencllâ auiacomosfoldadós Pcrtugucícs, que oaju-
«iâtíani.. Mas logo os Juturac* da terra lhe puzeram cerco, do*

tu. <JVll:



qual rrioy ipartado auí u aos Portuguefes que cftauam cm
Chatigam, o quifciTeni focorrcro que elles loguo fizeram
com muy-ta (diligencia, tomando por capitam 5c cabeça de ta
dos a hum Manoel de Matos homem honrado êc rico: o
qual indo com quatrocentos homens faltou cm terra: 5cpe*
Icjando emeampo com os naturaes os desbaratou com mor-
te de muftos: Donde com cfta victoria & outras, cg noíTor
ficaram fenhores de toda a ilha , que entre íi diuidiram , o
mefoio Domingos Cruaalho 5c Manoel de M itos, po-
rem deite bom fuccefTo fe ouuera de feguir aos noíTos h« <>rã

de dcfaftrefeDcos osjnam ajudara eô particular fauor,& o ci~
fofoy cfte. AfsicomoclRey de Arracara, que tambera fecha
m*dos Mogosheomaispodeíoío Rey de todos os, que ha
*m Bengala: afsim era o raèr armguodos Portuguefes, que
nelU auia, o qual fe feruia muy to delles: & pollo muy to, que
o ajudauain em fuás guerras tinha dado a diueríosem tems,&
comedias, mais de trinta mi! cruzados de renda. He verdade»'
que comoeíTes Reysfam infleis;.& muy refalfados, fempre
íe arreceou, que nam foftentaria mais amizade com os Por*
tu^uefes, que em quanto entendeíTe, que os auia míftcr: mal
fora daqui procuraria loguo de lhe dar na cabeça, fc afsim o
procurou agora ncfl a conjuncara: qtie mal acbnicliH ado, & iri

ckui io polios mouros que traz em faa cortc,por quem fe re.
ge, (osquie? ncnhuicoufamns defejam que ver extingui*
do o nome português & chriítao em todo Oricnte.)Efqucci-
do dos benefícios, quedos Portuguefes tinha recebido, in-
tentou acabalos de todo de huma pancada. £ o motiuo que
para rífi tornou foydarfepor agrauado, deos Portuguefes
íem íua 'icença <5c ordem tomarem a ilha Sundiua, que eíra-
ua debaxodeíua proteyçam, deareceoufe que eítando ellcf
por húi parte em Sundiua, por outra em Syrhm porto prin-
cipal de Pcguotidc n tbháô fortaleza fe v ta, & ficandojhe ei
le no meo, o podiaõ os noflCbs tratar ma!. E afsi para fahir co
feu intento,fez loguo húa armada de cento & finquoct ta la-
icizem o^c entrado algus Caturcs,& outras embarcações

L\ z grandes



*Bwga1à

fíZtT*-™^ ía 'C<K"s* »m^t«> & *» fcanda de Si
ffi «naua «> também cem coflaS(q fim cerras embarcações*

f £í r

!7
demineira

(^ t5 «"' Paraeft. effeytojfe tmhacS
t. derado

) d< maney ra que rô rira tam grande armada, podúó
t.zer tudommo delejaoam, muyto a feu íaíuo, fe Deos poríua m.fr„cord,a, nam desfizera léus «*«*„,. Com anoK
lies apareWioi, começaram os Portuguefei & chriíraÓs de Diangra Ce Carar.ja, a embarcarfe nas nãos, com fuás peíToas Óc

ÈS, Tr

3 '

^"V/ff* ?7 C^tiguam.pofto; que'tudo po.
Jamcter da maldade de eIRey de Arracam, pois, tinha paf-£do forma, & duo que nam fe fizeiTe Mojuo algum cluiflaó
«cos tf gu,- que o eram fizera retroceder: com tudo fe nampodiam perfuadir, que correndo com raptas moflras de ami-
zade com o SP

?
rtu -uefes.quifefle fazer contra elie s tamanha

Vfyçarp, & prmapalmer.te porque o nam tiniu» por tam
pouco.intert.fle yro, 5 Por qwymar. a f nãos & m ;tar os Por,
tuguefes, qujícffe perder os direytosde llas.que atè eataõ mó
Cflauaoarrecadadcs Alem diflo quando quifelT, cometer taÔ
grande maldade, vio lhe faltaua milhor oca-fLÓ depois da par
tida das nãos. em que mais a feus faluo o poderá fazer. Pello ò
tudo os neff, síe defcuydauam, de embarcar (eu Fato: pofia
que nam deyxaram.de rm ter nas nãos alo úa coufa de mais »a
portancia Acrecentaualhes também eflaconfiSça o refaífcd»
Key de Chaugam, que h c tio do de Arracam, o qual fom pregam publico mandou aífcgorar a géte, q ainda q buiifséno, r a
tros Badeys,cu lugares no íeu deChatigam fe nam tocaria, &pata lifo tabem mandou por tuim mouro honrado pòr gu..r.
«l.a na cafa dos padres, & es mandou vifitar pello leu Cafsi»
mor. Porem tudo iflo foy para diísiraulaçam, & artificio de â
vlaram, paraqueosnoflbs efliueflem défcuvdados, porque
aos oito de Nouembro, botaram fora fua armada pello rio a-haxo ao dianguâ,pnrfc efl-aoaManoel de Matos em bua fufta,
Oc co a'gua» la!«âs tq faÕ certasêbarcaçois ma* todas pejadas tf
gete.q ainda k hia auiãdo para fe yr meter nas naos,ã por lu ó
«ftatím íeguras de ferem qucymadas, le leuâtaraó do pc uro,

ou4c



*Bengãla* 44*
©ndc eítauarw anchoradas no mefmo dia, 5c íe foram paraíb-

rada barra. Requirja Manoel de Matos aosSundares^quetaô

capitaensda armada)&aoa mais Mcguos, que aísi íé chamão

©snaturaes dos Reynode Arraom, q nam quikííem pele-

jar coiura t ssPortuguéfe$>pois nam eram aleuantados contra

elRey de Arracam: com tudoiílo lenam quiferam aquietar,

fe mmi inuefltr com ncíTas embarersçoensas quars como
cftauam pejadas & defapetcebidàs , íe foram recolhendo

quanto puderam, ficando fomente a< fuíta nomeo da armada

Mogua , aqual fe defendeo tam valerófamente , que ma-
tou muytos dos imigos, & da acffa parte nam morreomais
que hum íò , & feridos fetc , em que entrou Manoel de

Matos, todos porem leuemente, abrigua porentam feeov

clu) o com noíFafufta íe poder recolher da nraltidam dos imi

gosjóv elles ficarem com quatro embarcaçoens noífas, que to

maram & com toda a pente^ck fato que nellas.hya. E com ef*

ta vitoria, ficaram os Mogos tam íoberbos>& infolçntes,que

a nam faziam cota de Portuguefcs,& todo acuellc dia, Sc o ou
tronam te .oecuparam era outra ceufa, que em roubar o fato>

groflb iL$ nãos q ficara cm terra & comer Sc erhbebedarfe ta
da anoite,porc dous dias depois deffa vitoria, q foy aos io,dc

Nouêbrb,«Ucs a pagaram» mui bê pçréj ajuntado, Domingos
carualho toda fua armada, q tinha em Súdiua cõ a q tinha em
DiãguaMaiiocl de matos,q hua>&-Jo.u&ra faria, cerpo de finca

cntaembarc5c,Õis,emqueentrauãoduasfuítas quatro Catu-
res, de três bateis, as de mais laleas, que feõ embarc2cois.de
tei» ta remos, d quinze por banda, muy Hgeyras. As oiro ho-
ras do.-dia deram ncsMoguos com tanto esforço, Sc animo,

( o quallie acrecentauaà afronta do dia paíTado^) que de todo
desbaratarão os irnigos,& lhe tomarão toda fua zrmada que
ííitão.cento, $c qnarenta 6c noue nauios,fem efeapar rmús que
huina íò embarcação pequena. Nella lhe tomaião os noffbs
grande numero de efpniguarda ria, & Rocheiras, doze peças
gruías carneíetes, & falcões, matarão hum Meguo grande,,

cunhado ckl&sy. de Arracam por nome Sinabadi^com outros.-

h\ ^ fftU) tc«



tttttycoj, os outros fc lanfarão anado, fcafsiVrcaparSo.E dcffa
maneira o* noflbsíe vinguarâo may bem dot Moguos, 5c tormrao a cobrartoda agente, 5c fato qnena brigua paffadati-
Fihao perdido. Com eíh vitoria, que foi fern nenfeú dano de*
portuguefes, os noíTos ficarão r*my poderefos, & os imi* uos
tao aforrados, que chegando a noua a Chatigam, ji cada hátomam feu fctmho as cofias, & a meima Rainha em "hum Ele-
tantefepoz em fogida, porque cuidauão que os portu*ucfe*
atuam de profegmr a vitoria, & dar logtio na cidade. £ na ver
dade perderão os noíTos grande lanço, porq fe ofizerío , íem
anfcarhuafoguotade ianque puderão tomar a fortaleza i
qual cfbtia defernparada, & fern çcn te,porque toda fora na'ar
naada. O Rey de Arracasn d?p .is difr>. vendj quam m ri lhe
íòcederãofeus dezen-hos, accomodàdo fe ao tempo , vfou de
melhor confclho,& renouou amizades, ôc pazes, com o Ca-
pitão mor, & com tyauoci de matos,& Domingos Éarualh^

CAPíTVLO. ff.

j
TC
DostrahaÍho^\c\iienotmpo defías reuoU
tas padecerão ospadres, &alguschrif-

jfâos. Emorte do Padre Francifco

femandçs.

£ íí iíio ncftc tempo em Charigam,ít
na caza, ele igreja que a!!i tinha a Coni
panhja, os padres Francifco férnã Jez,
ác \ndtc bones, que ejrão a vniea con -

íoidçio* alivio, daqucllcs chriftãos,

& portuguefe*, que aMJ viuiam. fc co-
mo eftauioein terra s, & dcbgix > da
lança, c\ poder dos irmãos, a el'e> cou
bc d maior parte, dos efFeijtos de hiafij

no tempo, que começarão à defcob rir, íua ^nsé*
UH(am

f

tu



tepçaitncotiwa otPortugutiesjiobre palauras qwe tiucram cô
dous dellcs, que andauam tratando de pagar os direy tos, co-

meçaram tombem a lançar mao dos nuninos, que alli eíb uum
cm companhia do padre Francifco Fe rnan dez, que também
andaua no meo para os concertar com os Portugucfcs no ne-

gocio dos dmyios. h por o padre acodir a que nam lançaflcm

mao dos miaines,. fem nenhum rcfpe) to arremeteram a el)e

às pancadas 3q punhadas com nauy ta crueldade, 6c ainda que
os does Portuguefes fe lançaram por cima ào padre para ode
fenderem., nam deyxou de íeuar luia ta© cruclipancada em hú
©lho,que ainda que viuera de todo ficara cego, defpíramTog^
cftesbarbarcf afsi aos Portugucfes,como ao padre 6c lhe bo-
taram a cada hum feu grilham nos pès, &rma argola de ferrov
fia garganta, £ depois difto, os lêuaram prefos para a caía do
Dabem que hc como meyrinho mor onde o padre por fer fra

co & velho, & nam poderia aquella natureza com© mao tra-
taméto que ali lhe deram, dahiapcucosdias,quefoyaos 14.
de Nouembro dey xando a prifam deita vida mifcrauel,fe íoy
para a terra da liberdade, ficandotodos com mu) tas fnudadei
«JcJlc, & edificados de feu grande exêplo, Sc virtude. O padre
André bouesfeu eõpanheiro tftbê foi preço, & poíl© em fer-
ros em cafa de humÃloguo graade,que fe chamaua o Anjâ\ <5r
ao tempo que o padre Francifco Fernandez eftaua para cípi-
r*r mandou pedir licença a elRcy para o y r ver>pois eftaua ní
derradeyra: deuiha c)Rçy & achandoo ja fem falà,c acompa.
nhou com muytas lagrimas ate- que paiTou-defta vida;Ao qual
amortalhou & para o poder yr enterrar, pedio lhe quifcífcim
tirar ©s «rilhoens que tiuha nos pes,o que lhe coccederaõ der
xondolhenellesasargolasj^aísi acompanhado fomente de
cjuitro homens da terra, o fov enterrar na noffa Igreja que ja
ncíre tempo eftaua derruba, & toda-nofía cafa kqueada & de
iTruyda,.ícm nelb ficar coufa tm pee mais que oseíleos&
artn^çjtn datnadeyr;i. fcoejue padre maiseme tudofetuio, &
com muytas lagrima nam ccffiua àc chorar era o defacato,c6
que aqueiks bárbaros profanaram as ecuías óá igreja porq do (

c*hx-:



Benfala.
cálix vfoiu o filho c?e! Rey> p«*ra comer& cofpir o feu betei?;

Antes da batalha começarão loguo os imiços a faquear as ca
?a$ dos cnriftâos» q eíhuãopQraquellcsbandeis.nu pouoçois
ao longo do rio,nus depois que fc^berão da deltruiçáo da tua
armada,& viram que os Portuguefes^am hiam por diante na
execução? da vitoria, nem eomo eiles temiam, vinham dar na
cidade & fortaleza de Chatigam, mandarrm logo trazer para
dentro da fortaleza toda a gente chriflaã, molheres, homens,
êz meninos, cammuy grande hhumantdade.as moderes me
teram todas na mefnía çafa,onde eílaua prezo o padre A«dre
Boues, as quaes em o vendo carregado de ferros, fe lhe bota-
uam aos pes chorando mil lagrimas, êc faziam huma grita, &
alarido laílimofo magoauaíTe grandemente o padre de ver a-
quelias pobres molheres, todas roubadas 3c quafi defpidas,<5c

com íuas crianças no collo, fem ellc lhe poder valer, confoia*
uàs o milhar que podh, 5c coda aquella primeira noyteefte-
ue cercado delias, fem ter lugar nem para cílender oj pès, ao
outra dia efptlharam toda efta gente polias terras Je Benga-
la ficando fomente os homens prefos na fortaleza, foramíe a
pouoaçam roubando tudo, 6c cauando tè as amores, para ver
fc aula al^ôj coufa enterrada, puzerara tudo por terra. Alem
dl lo] a todos es moços afu dosPortuguefescomo dospadre$<f
ram c ru:ys torméc^s para confeíTarem, onde eílaua o dinhey
fo,& fato enterrada, & particularmente ao padre André Bo*
ues & a hum Português honrado por nome Ieronymò Moa
tcyro, tíueram os imigos em grande aperto, ameaçandoos cõ
a morte, toclas as horas,atê que noflo Senhor foy íeruido,que
fazédo o Rey <J Arraçam as amizades que acima difíemos cô
noíTos capitacns, lhe deu liberdade, mas ficando defrroydas
todas as igrejas,que aiiia nefta terra,& a gente chriílam efpa-
lhada,3c porque pareceo que namauia ja tnaisque fl r detao
falfo Rey, os padres fe íahyram de íuas terras & fe p?flaraÕ pa
ra a ilha Sundiua, onde à fombra dos Portugueíes ficaram aga
falhados emhui pobre choupana, Sç em muyta pobreza &
necefsicade, entendendo na conuerfaha daquelks gentios na*

turaes da mefaia ilha*

Çcufai



Pegu.

Confusão Reyno de Tega.

CAPITVLO. III.

*f
Do ejjtadv em queso prefente elfao as cotí*

[as do Rejno de Pega.

V IT O S annos ha q os padre? tra-

zem grandes de feios, de terem entra-

da fegura neíle Reyno, polia boa ín-

dole, que ha neftes gentios, para nc»
lies fe poder imprimir noíTa fanta fe.'

Porem nunqua ospnderio efeituar,

por rczão da grande aíTo!ação,comq
os annos pafíados, todoelle foy def~
troido, corno noutras relações eílâ di

to. Agora foy noírofenhorfcruido, dar mais oecafião, para

fe poder fazer muytofruito com o poder q neíle deu aos por-
tuguefcs, a cuja fombra os naturais ficáo mais feguros,^ dif.

peitos pau receberem noíTa faata fee. EpaíTaa jcoufadefta

maneira.

FoideílroidooReyflo de Pega, tio anno de nouefita , êc
noue, & detodoconquiftado pellos&eys de Tan^u ? & de

4

Arracão., porque ten-lo ambos eíies dous Reys cercado , o de
Pcgu, elle fe lhe rendeo apartido, o qual foy entregar ao Ar-
racão o Elefante branco* o*e que era fenhor, Ôc que era o tim-
bre de toda íua honra, com muyta fema de pedraria ,*&' huma
fua filha por«udher,4& dous filhos em reféns. Ao de T^ogu,
que eta feu cunhado, entregoufuapcííoa , rriolfeer, & finos,

Sctefourcsjcqualvendoífe depois difto cercado deelRey
de Auaa, achacou ao Rey de Pegu,q por fuacaufa ode Auaa
lhe fazia guerra, Ematouo com treze filhos, & k apoderou

Mm loguo



Pegu.
logco de todos fcus tluicuros.quc eião immenfos de curo &pedrana, que o Ilcy feu pai ajútara, de vintafttt Reynoi, que
confjuiftaracmuinta&ícteannos qucreyncu em Peou 01
quais cm dezafete cáfilas cada ima de oito mil bcftas. f. Caua-
los. Bois, Búfalos, Elefantes, kuou de Pegu para lua cidade,
«X Keyno, hrandefe clle com os thefouros, & o Rey de Arracao cem otitolo, & fenhorio que temeu do Reyno de Pe»u
que então nâo era mais que das tetras, & cidades de fenos*
porque os naturais todos eráo, cu mortos nas guerras p

.

ffa,
tias, ou deílcrrados por outros Rey nes, cu fogidos poUos

Andaua neífe tempo no feruiço dei Rey de Arracão, hum
português chamado Felippe de brito nkete homem honrra-
«o, «rnuyto rico, capitão de mu.ytosportugueíes, cue tra-
zia configuo, o qual fizera a efre Rey de Àiracâo mu/to grau
cies feruiços, porque duas vezes o re ftetuio a feu Reyno

, queieus naturais lhe tinham tirado leuantandcíTe contra ellc,&-
tm todas as guerras que teuera, cite era oprincipal capitão,*
jue mais nelías o ajudaua. Aoeualem paguo de todos efíes
^ruiços, e Rey deu o gouerno, & fenhorio dcftc Reyno de-
JPceu aisicomo cflaua, & Jhe deu licença que em Sy riãc, que
He hum porto q eftà no meio da cofia do mefmo Rey no , ao
V™*™>fehir todos os rios da enfeada, que efeamão do Ma-
chareo, & principalmente o que vai ao Reyno de Tangu E-
Ztile, huma eranqueira, & fortaíeza,em que fe pude fie defen-
der de quais q erimigos,& ajuntai as relíquias dos pc*
§us,que andauão pcllos matos, & de quais quer partes que pa
Malliíequizcffcm recolher, & viucr debaixo de Aia fombr*
*c gemerno. Fello afsrFelippe de B:ito,& começando no arw
no de nouenta^nouc, com húa tranqueira, de madeira, na
fJeóoz. afezjadepedra^commuytaartelkaria, & muni-
ções a poz em citado .para fe poder deffender, a todos os imi~
gos, que â cometeflenu E jantamête fez huma cidade dos na*
turais do Reyn© de Peçu, que de diuerfas partes , fe vkihãã
5iuercQmquictagáo,ífc fegurauça debaixo do amparo do*,

portuguefe s
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Portuguefes na qual em oimbro de 602. aueria ja pafúnte de
çuatorze, ou quiflze mil almas, que hiam laurando a$ terras,

Sc fazendo fuás femejueiras, Sc crecendo de modo, que fe ef-
pera aja alli rnuyto cedo hua pupolofa ejdade donejç fe venha
a pouoar todo o Reyno.

Nefte tempo, iabendo o Rey de Arracão, corno a fortale-
za, Sc cidade de Felippé de Brito hia crecendo, começou a evi

trar em arreceos de tamanho poder, perfuadido a ííio por htf
Rume muyto feu priuado, & pollos embaixadores do Rey de
MaíTulapatam, & de muytos mouros, que trazem fua Corte,
os quais todos lhç dizião, que íe não deuia de cofijr tanto dos
Portuguefes, que eram homens que aonde lançauâo raízes;
não anta depois arrancalas: 8c que elles fe obrigauair^a dentro
cm dous annos porem alli vinte mil mouros, óVpagarlhe cada
anno deus bares de ouro, & que do Reyno de Pegu naõ fe per
dera nadafe não agente, q as veasdas minas de pcdraria

?
&

ouro, & mais metais, 5c os rios q o enrrequeciam eflaulo aict

de correntes, por tanto viiTe S, A. a quem entregaua aquellè
Reyno, & que eiíes mouros fempre feriam garibos

, qquer
dizer rnifquhhos, que nuqua viuirião fe não de baixo de fua
proteição, & que íe tirafTe aquelle Reyno, Sc porto aos Por-
tuguefes, Sc lho entregaffe a elles, teria íempre cm cl Rey de
MuíFulapatlo hu grande amigo, o qual mandou tratar o mef-
mo com os grandes do Reyno, peitando os grtííarncr te para
que afsi o perfuadiíTem ao Àrracào. Neíla conjunção foi a cor
te Felippe de Brito, & entendendo o que os mouros tiratauão
contra e lie, filou a cl Rey fobriíTo, Sc o defenganou,quc tan*
to que largaífe noíTa amizade que íoubelTe de certo que era
perdido, Sc que quanto a cortar as raizes aos Portuguefes, ja
não era pofsiuel, pois etão fenhores do mar, Sc fe morreíTcm
finquoenta, podiam vir mil: Sc afsi teria guerra perpetua atec
fe perder:& que nunqua tanta neceísidade tiuera de Portugue
fes como agora, pois tinha em BemgaU tanto a fua porta os
Mogores, que viahão conquiítando tudo. fe o feu geral Ma-
eafingua tinha prometido ao Achebar grão mòger,dc o fazer

Mm a kiúiQK
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fenher do EJefinte branco de

e

q cite Ai ração agora o era. E c

6

iílo ficou efte Rey mais dtilmaginado, 5c admiti© o embaixa
dordoeftadodaíndiaGaípardaíiluaqo Viíorey lhe tinha
mãdado,recebêdoo eô rnuyto gafalhado e vindo eir tudo qui
to lhe pedirão. g aflcnt3ndo que Felippe de Brito fcffealn-
dia a bufear armada, & focorro contra o gr«m Moger.fciem
tiepois que Felippe de Brito, Sc o embaixador íe tornarão, S.
irando hum em Bengala para ir-para a India,o outro ren anCo

f
a Pegu a continuar com a forta3eza,& pr.fTe daquelle Re) no,
©Reyfe tornou àmuHarpolIocouítlho dos ícus, Sc ptr'ua-
íão dos mouros , <5c mandeu hum recado a Fciippe dt Brito,
«hzendo,.quc a elle lhe affirmauão como rinha fc iro < m Pet

u

Iiuma fortaleza de pedra forte, que era íua vontade não ftíTe
Riais por diante com elia^ antes a mand. ffe loguo demibai,Ífc
quando rio o mandaria elíefrzer per íuas armadas: Sc íw ta-
fUente íe foiTe ver com elle,ao que refpondeo Fdippe de Bri»
to, com palauras prudentes, Sc cortefes, peitando grtfT men*
tcaos que vierão com orecado, para que diff {[< m a el Kc v, 5U elle aquilo largauai-ioguo todo o Reyn© it perdia, mandan
«o também muy bonsprffentesaosdofeu confe!hc,paraouc
os tiueffè beneuolos, & ao mefmoRey adoçou cem algumas
Çeffas, que importauão paflànie de dezafete mil cruzados, Sc
foi hfia delias hum relho douro, *uè valia os quinze mi, no
»efm©-tempo fe proaeo também de Bengala de muytos man
timentos, Sc munições, que ta mandara bufear.

£fraua nefte meímo tempo em Pegu hum Banha, que quer
'áizer, duque, natural do mefmo Reyno, o qual o Arr; cão aíli

tinha por íi com gente, Sc poder com intenção de com elle

fazeríumo.òc acanharaesPortugutíes
, por fer natural , Sc

grande ladrão: Sc porque os Poitugmfr s lhe tiucíTourròr
refpeito, j>ão fazia fe não encomendai© por cartas, a Felippe
ée Brito. Tiuerã© os tu ífos cõ elle alguns grandes recontros,
& andsuão afrontados com elle por ter ovuyta gente; o que
vendo Felippe de Brito fem ter refpeito as cortas dó Arracâo,
<& por tirar.aos negros apretenção, que pouikm ecr com elle

como



coroo natural, detcrmin cu de romper de todo, 6c faZerlhe

guerra:6c afsi aos vinte ícte deFeuereyro juntando húx arma

dademuytosPortuguc{es,6cgente da terra, lhe deunafua

tranqueira que era muy toforte, aqual entrou a força darmas,

6c lhe mntou trezentos homens, 6c catiuou nouecentos, © q
foi occaíiáo para com eíla ritoria,todos os mais fe virem para

©s Portúguefes, & lhe tomaram os ncíTos juntamente mais

de duzentas embarcações, vinte Caualos, & mu\ tos manti-

mentos ficando tábem íenhores de tudo o que tinham famca-

do, 6c 6 múçuo, defpois ic lhe matarem fea molKer, efeapou

c©mlòsq«mzef>efloas, ficou com iíro à noífa fortaleza, &
cidade muy ptofpera, & os naturais fazendo luas lauouras cõ

muy ta paz, de em tarta quantidade que não auera miírer mais

arros dê fora, 6c eíperaíTe que denrro em deus annos aja tan-

to arros^ em Pegu, que venha dcíle mais para a índia dò que

vir. ha áè Bengala. E por eíle bom tratamento que aqui teny

6cpiZemque viuem,fe tem por coufa certa, que todos os
v

Pegus, que eflão oje no Saneu , no Pru, 6c no Iangomâ, 6e

co Auaa,6c no Syam, õc em At ração, que íá© muytos , fe ve-

nham parares, pollo muy to amor q tem a íua partia, 6c por

fevcremliures dás tyranias dos Rey s paflados,6c da quelles

em cujas terras agora eítáo. E todos eíresefiãodefpofros pa-

ra íe bautizarem, 6c fe fazer aqui,com ofcuor diuino hua graa

de chriftandadé. AíTtnradas as couías dcftafortnleza,6c cida-

de porEeippede Brito, mandou loguo fèus embaixadores

acsRêys ve^inhos, a trauarpaz, & amizade com todos, &
também para os deíuiar do Arrçeãb, como de imiguo comum
de todos; como fòraõ ao Rey de Tangu, 6c lãrngomà ,

f

6c ao

de Siam, 6c de Pru, 6c a cuttí s fenhores menorts, 6c o prm-
cipa intei to deíbs embaixadas fr>ifazelos amigos, 6c obii-

gaíos a codir com mantimentos, Sc gente a cila fortaleza fè

ioíTe neceflaric, 6c juntamente períiudirlhes mandaílem ièv$
;

embaxadores cem ei!e aceitado da Indiaj todo? elles o fize-

ram afsi, tirando ío el Rey de Syam, Ao c-t>al no tetrpo, qi c

foram os/erabaxadÒKs períuadío, ! trn MatimejeTorres,

Mm 3
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que entáo la citam, que não fizcíTc cafo de Eelippede Brito'que o engaaaua, que não podia mandarembaixadores por fui
Via pois era eícnuo do Rey de Arreção, & que o eftado da Iadia o nao conhecia con tudo o Rc/ de Siam, a índa 5 lhe nãomandou embaixadores como o? outros Reis, lhe mandou cer
tas honras a feu modo como de príncipe, & juntamente qua-
renta Portuguefes, que eftauam catiuos em feu poder: & com
os embaixadores deites príncipes, «Sc Reys vezínhosfc veo aIndu a daraobediencia, 5c entregar a fortaleza, «Sc' o Rey deFegu ao eítado,& dar de tudo menagç a S Magertade. Dcixído a fortaleza em lua aufencia muyto bem prouida , de todas
ascoulasncceílanas.afsi de gente, mantimentos munições
como de armada. O qual no Dezembro de 602. fe tornou dêGoa muy bem defpachadopello Viíorey, leuandó coinfiguo
ima armada dezafeis yelias dercu,o,emquehiâotrezentoj
P .rtugqefes com aqual armada, & cô a q«e la eftaua, «St com
a que ha em Bengala,que feramcem vellas, ícffenta em Siim-
«kua, trinta em 4rracão, dez em Chatigan, Ôç outras por cy
trás partes, dizia ellefcgurar.â, quecom o fauor diuinopodc-
nam fej- íenhorts ps Portu-ueíes de iodos os portos d . que-
HesRey., os, a(st de fiengala como Pegu nem auer quem Jfc*
P.udiflcrehíhr. _

*
" '

"-

çáp$?ví,ç>! nu,

y&osproueitos, ainda temporaify que po,
dem refaltar ao eftado da índia, com

a conquiíla dos Reynos de

Pegu,tfBengala.

Primeiro q paíTante de dous mil «Sc quinhentos ho-
mens enrre Pottuguefes puros, & miítiços que ha
naquellai partes: & que la andão como leuantados,
& perdidos fetuiaio a vários R.e ys gcutios, & mca

cos fe re-

O



Pegu. jfS
ros fe rcduzhão todos ao feruiço de Deos,& de fua Magelra-
de, viuendo vnidos em cidades, & fortalezas, Sc que cô tiles

fe poderão emparar mu ytas orfaãs, que Ia podem ir cazar, re
parrindolhes el Rey terras, com que fe fuftentem.
O fegundoquefazendoffeneftes portos, & fortalezas a*

alfandegas qjue parecer,creceião muito as rendas do eftado,&:
terá fua Mageftade com que prouer feusalroazens, & arma-
das afsi dcllà, como da índia,

O terceiro que aísi de Bengala como de Pegu, poderá vir
toda a madeira nec< fiaria, para as armadas da índia pella mui-
ta guí hanaquellas partes, àts quais antíguamente o Turca
íeprouiapara as gales, que mandaua fazer em Suez, & lhe
fahi* mais- barata acretalla da K, que leuada de Alexandria, &
la mefmo fe podem fazer quantas gales, & galeões fe ouueré
raiíkr c.,m nauj ta£ci!*dade, & pouca defpèza, para todas a»
partes do eirado da índia afsi do Norte, como do Sul,

Oquartoquedaquelías panes de Pegu,e\Bengaíay fc po-
de cotumuy ta facilidade, & em todo o tempo do anno man*
dar prouimento, & focorro de mantimentos, Sc munrçôens;
a Malaca, & a toda* as partes do Sul, o qual da índia lhe não-
pode ir fe não com muita diffiçuldade, Sc de anno em anno,
porrezao dos moções, q he coufa de muito grande momêto.O qumto que com noffasarmada^podemos dalli comroui
ta hcilidadeconquiftar os portos de Mambam, & Rey tauai,

^ lanacari, Iuníalam, Queda, o* quais agora eflão porei
&ey de biamr qu«in>uítamente oje os pofue por e irarem òcf-
baratado* de gente, porque duas vezes, que el Rev deSiarn
paflou cootra el Rey de Pegu, o brigou a todos eílís ao vire
acompanhar por mar com mantimentos, que por terra rio
podia trazer? com- as quais vindas morrerão os mais delies
porqaa,pello que aquelleí portos ficarão tão desbaratados,
de gente, que íoonoííb porto, & cidade de Siriam tem mais
dada terra,, que todoseiles,

O fexto que com acenquifta rfc Peça fe atalha a pretenda
gn« ©iUy de Siam tem a eite meímo Reyno^ ao de Tangu>

- cjucunta



que tanto defeja, por rezio do* rhefouroi imenfos de PegH
que o mefaio Rey de Tangu alK recolheu, rjoã io matou a íeu

cunhado o de Pe^u, que a elle fe tiiha entregue. £ he tanto o
defejo, que ode Siam tem defraconqoiítaque d.pois cjuena
eia de

<> 99, foi desbaratado, no cerqqo, que poz â Tangu, em
que perdeo fetenta mil homens arome, com mu v tos fclefan-

tçs, $c Caualos, 6c com toda a artelharia, que trouxe, atè oje
r ão tem entrado na fua cidade de Siam, o que diz não faràjâtc

não tomar o Reynos de Tangu, & Pegu, jSc para ifto anda fa-

zendo grandes petrechos de guerra, §c rpaadou a Pacane a as

nãos dos Olandefes, q Ia efhuam a t^aícar dez, ou doze Olaa
defes para artilheiros, 6c j a la tiítha dous aotempo que Feíip-

pe ds Brito ne$e anno de 6y\. partio dePegy para a índia.

O fepttmo que fendo os Portu^uefes ieiihorcs de Peçufe
faz outro grande feruÍ£o a-fua Mageftade^ que hc tolhera os
nofíos cor» nqíTas

v
armadas, aiiaueg.íçao cias nãos, que vem de

Surratc tod >s os annos, carregar ck Pimenta, (Sc outras fazea
das para ]VJ?ca, aos poitos de Martabáo, Ret.tiuaiJuníTaiã^

Tanacari, j& Queda, quefam muytas,<E as faram que venhão
reconhecer, 6*c pagar direitos de todas as fazendas , afsi das q
ícuãodaaradia^omodasq trazem daquellas partes a nofla

fortaIez3n& alfandcgua, que fe ha de fazer , em Syriam
, q c

fera couía de muy grande ttn portancia,.& acrescentamento cia

rendas defin M. igeílade, porque ,como eljes não tem outro

remédio mais, que o mar fe os noiTos forem fenh ores delle co
muita facilidade os poderão obrigar, pois nofla armada fica

corredo aquella coita como na Indiaxarrcmos a do M Jauar»

ôc não ha nella quem fe defenda de «os, nem nos polia fazer

dano algum.

Ô oitauo que danoíTafortaleza do Siri*m fepfcde fazer hã
dos mores eífeitos que fe podem defejar no temporal, que hc
auerasmãosostheíourosdope^u, que como diiTcmos tem
em feju podcroRey de Tangu, & a facilidade que para ifto ha
Jie efta.hílà o Reyno de Tangu da noíTa fortaleza ítisdhs de

caminho por terra, noue por ruar, &imdu Feiippe de Brito

por mandado
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por mandado dei Rey de Arracão a aquelle Reyno, vio qu^n -

tonetleauia:& notou rauv bem por feus olhos a paragé dciiç^

& todo oficio, &difpozifíaõ da cidade real, a qual toda mé-

dio, enotou quanto, nella auia,& diz quedem de comprimen-

to, mil & quatrocentas, 3c fincoenta braças: & deiargur j,mil

& quatrocentas, vi ate portas: de porta à portJ
f
fi ico guaritas:

de «marita âguarita; quarenta a meãs: hua caua de a*u J, muita

lar?ua, que fera de vinte & finco braças, os muros não lana

muito altos, & íerão de largura de vintaquatro palmos.

Má'* tem bataria por fer tudo de entulho,não tem mais que

bum forro de tijolo de gruíTura de íeis palmos, o qual muytas

»efes no inuerno arruina, caf*s de palha, & mal pouoadas, ti*

ria eft^lo vinte mil Pcgus, mas oietislo terá três mh porque

qeaíi todos íevieráo para a nadfortaliíZajComo contrat .irão*

com Felippc de Brito, por a terra
?aCer mu «to cflcrt' , <5c os

pobres não poderem ter prata, & na noff fortaleza turiopo

dem ter em abundância Efta era a milhor gente que eíte Rcy
tinha, que pofto, que f<>C:m primeiro conqinflados dcllts os

trabalhos os fiz,erão valentes, terá Bramas como quinze mil

homens darmas mas gente pufílaoíme, & fraca, terá oitocen-

tos caualos da terra, & tríi t Elefanta s, artelharia muyta,que

leuou do Reync de Pegu atè cameletesimasjaoluora nenhúa,

mais que húa pouca que lhe deu o Rey de Arracam^ Conde
eftablej ãojtem mais que £10*11 íooisfear, cu marinheiro, que

foi noíT;,& dezáé "Felippe de Brtto na iníWmação,que deu de

tudodeiíto aoyiforey, queefperaua, QUe dentro em dous

aonos, com agenti que ha em Bengala,Sc com a que de qu*

ieuafíé, «Sc c^m a da trrra áâ qual tinha mais em dobro,& me»

Jíhor q a de Tan%u,íe poderia preparar para Lltear eítc Rey-
no, auendoo afsi por bem íuaM »geftade pais o Rey he tyra-

fio,& ^uefem muyto riíco Te poderia tomar nele immeníida

de de ijie(ouros, «5c que com a conquifb defle Reyno, fe po-

diam tomar todos os outros, que ficam por aquella cofia &
tofptia do Machareo, que crorre como 1 iteata legoas, $c i\u&

fora da cidade deífc Reyno real de Tangu 9
raõ ha em todo.

fila «llf&rjá
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t\k força algums. Demcdo que os próprios Pcgus, que cíta-
ttam cm a notfa fortaleza, por conta dei B ey de Arracaro, lhe
ÍH^m 'altear, & apanhar o gado,íemellcs lho poderem dei-
fender.

Onotioquecomeftaconquiftafe cortaõ tãbem isrúzts
aos Olandefes para não poderem meter pee cm pegu, como-
«os mais portos da quellas partes: do que não eftam muvto
longe, porq o gouernador dei Rcy de Siam,oue eHá no MW-
taba mandou duas nacs fuás, ao Achem eom feus prtfente$,&
cmbaixadorewiosOlandffe» cfTerecendclhes aquelles por*
los, & deciarandolhes as fazendas, que nelles tinham.E refpôV
dendolfeeel!es,q ainda, q por eruá© riam. eftauão em tempo
«k aceitar o o ferceimêro

, que lhe faziam,a© diante teriam a
eafiam de o receber. Efte anno de ó^.tornou a fecundar cpm
cutraerabarcaçarnem Março,mas vi^doíTc Fel ippede Brito,
deixou ordem para da volta, que vieíTcm em Sete mbro fe to-
mar a embarcaram com orecadò qúe trouxeíTe, porque da
noffa fortaleza ao M3Ftabã,fe vai por mays em vintaquatro
noras, 6c por terra em fíneo dias por caufa da enfeada.
Decimo fobre todos cftes proueitos dos tlicfouros,& rique

fas temporaes, que fe podtm ganhar
5
& íeruiteí a (va Magcf-

tade, q fe podem fazer, outros muytos maiores, & mais para
cftimar,fa© os que fe podem fazer a Deos , nos riquiGimofr
thefouros de inumeraueis almas, que alii fe podem ganhar pa-
ra occo, por fer gente branda, & fácil para a conuerfao. o que
tudo fera com ajuda do íenkor, fc os que gouemam qua ,& Ia,

tiuerera zello da hí^nra de Deos , 6c treuxerem mais diante-
dos olhos a gloria fua, 6c bem fpiritual das almas-, que os bens*

& proucitos temporaes, porq para Deos dar eftes, quer , que*
as primeiras intenções, íejam de feu íeruiço, &de bem ípiri^

«uai das almas daquellas partes.

Qotêfas do\Moguorl

CA-R



CAPIT. V,

C<De algumas coufas que nejla mlfampafr

(aram nos annos de 6ó2,X$ 60$.

A relaçam paíTada^ç- armo de 6o r. tratando dag

COUÍ3N do gram Mogòíy fe difTe delle, como vindo

aos Reynosdo Decam com intentos de paííar às

terras de Goa, cornara o Rcyno de Brknvpur, 3c a

grande fortaleza de Syr áel Rcy Miram, catiuanjd© o mefmo

Rev, &; ostros, que eílauam na fortaleza: & o d^yxamos no

mefmo DvCiro,corr» intentos de yrpor diante na guerra,£c.c5

<<juiítar de todos os Reynosdo iVklique, 6c dò Wakam, po-

rem correndo o tempo, 6c naro lhe foccedçndoa^ coufas cq-

mo dcíijaua, deyxando algús capitacns feus por jaqueilas p^r

tts, qu? tinha conquiftado, fazendo guerra aos éftadosvezi-

Ilhos, Sc comarcãos: eJle fe tornou para feus Rcyinos, pofto cj

com pouca reputaçam §çjienra, & fez aíTento dè fua corte na

ci kde de Agra. Çorn elie tornaram também os padres,q coa

fi^o fempretraz, que por entãm eram ospadre<\ Ieronymo

Xauier & Manoel Pjnhey ro, que viera da cidade tfc Laor, o»
de ficaua o padre Francifco Çorci : Neíte tempo piam por ca

minhò para là o padre António Machado, & o Ir/mam Bcnts

de Gocs ,que auia de yr como depois foy &c a diante diremo-s*

ao defcobrimento dos chriítaos doCatay o. Puderam deGoa

atè A»ra ícte raefes, & chegando alguas dias antes a cl Rey a

noua de fua ida, & como hiam ja perto, elle mcímo a deu ao*

padres, jogo o padre Manoel Pinheiro os foyjreceber dafú

algumas legoa s , cuja vifta foy para elíles o mòrlrefreíco,que

por entampoderam ter, nomeyo daquellas tatfi excefsiuas

calmas, em que naquelle tempo ardia toda aquela regiam,
q.

he muy quente. Chegados a Agra: & ajimtactafe todos aquel

kiíeruos de Dcjs no meyodaqiul^tam cerrada brenha da

Na a H?OUo
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mouram?, & idolatria, nam te pede crer facilmente n confo-
lafum, <Sc alegria, c]ue entre íl teueram, auendo por bem em.
pi cgadoslmns o trabalho de tani et mprido caminhojOutrcs
çi deflerr.o de tar tosarmos em cuc vitu>m, & íaudade^cuf p».
deci m de fciçj irp Õs & companheiros

«

il Chrifto, & de fô~
fcerem as nouas do qae.pafn.ua ria chríílãdaáe, aísicie Europa
€nmo da Indi;

5r& eípccialmcntc de íua roáry a Coropanhia.dc.
Iih S Ç^S- que tunto amauam.

Alli e(Hueram to«kfr,junt&&pef efpaço de hrm mes rerio*
Uandoíe,ccnjo num pequeno €&legÍD»*fn todas as o ufas do*
fpiritu, & excfckies dà!ma, &deícip)inare%iofa, ajunta,
mente tratando cero ei Rey & deípachand© a~gu*s negocie r
de importa ne*a:dcsqijae$foy o principal,© que roa* releua
«a pêra a pr t mulgaçam d© fanto fcuangeJh© nâquelles £ran~
des jReyn©s.v E a c©afiaro difto fòy, que tilandoW(?e titnpo
«a ckfade de

; Laor (que he a cabeça do Impem tí© JViogor) o
padre Francmíco Gorfi fè tia caza & Igrej* que alh ttmos, c&
taua inuy de Ifconfolado, por nara ter companheyr*/ : & ?crefe
centaualhe a ídcfcorifolaç^m, efue depois dos de lis ViioJReys,
de que na rc laçam paCada falamos, íerem grandes fauc rece da-
res dos padires, êc da igreja/ocede© outro muy deferente, 6t
contrario c «n tudo afsipor £«r.moUro inimicifsimo daleyde
Chriflo: cc mio por fer grade imigo dos Portugucfes: porque
pelejando somclJesefannes atras fendo capitam do Gora-,
ta te, exper iiiKR&íra ÍENa ferro faynd® ferido da briga: & pc?*
«jue também lhe to.maram bua nao cãrrag^da por nauegar pa*
»a Meca (em cartas, ,Eíle pois lhe começou a dar grandWrna*
l^ííias6Vapf»feguiro

vt cnriflaõs, ai è lhe tomar as molheres^
<& por força a^quererfozer arrenegar: €Xque nunca g©dr»c»<
Ibarcom algiâa delias, M\m em tudu íe ouueraro cora «randeeõ-
fone ia. Pel! b que, leniio os padres auifados de tudolfto, feia
*am a elRey 2 òc porqut hc coftume,quando varo a tratar com
dle aegocira, leuaramlfe e fempre algum prefente, o que lhe le
toamm deita vez, foram! dous remtos ao natural,Hum do grã*
& Afonfo d&Albuquerque : Oútto do preíentt "VCíiorey Ay -

m de



rcs de Saldanha, com os quai s clle muYto folgou. Ao tempo
que entraram, tfbua eíle contando iru)U fomade moedas

douro, das muv t;s que mandou bater de varias valias, 5c te-

rii ao redor de G com* ce« to Sc íincoenta pratos cheos delias

& bom numero de faces de outras, ja viíla*, ou para ver: a|

quaes todas vè por fi mefmo,& por outrósj 5c efle he o prin-

cipal entretenimento década dia em que íe defen&cta.qmndo)

eflà recdhído,que he tempo que lhe refta daqueilas três vc
ases; que fae ao pouo, &&&pais de contadas& enfocadas eífas

moedas,as mãda meter em ieii^tfíefouros, qfkm muy grãrles*

Entrando pois os padres; osr* et bcocorn o amor & açaíà*

lhado, que co flama, Sc fazendbos chegar a fi lhe falarão St âe

ram conta , afsida defçonfc%am do Padre Francifco €or
íí, poreftar í© em Eaor, edmo das moleftia?* que Ja padefHa.

Pello que pediam a fua Alteza, defle licença para o padre $fó
noel Piiihe> r© fe tornar a Lior: o que logo concedeo de boa
vontade , dizendo, que lhe pa cia> mu) to bem : o que tiue-

raro por grande dita, polo rr.uyto que areceauatn, negarhes

rftafkcnç^porquantbgoirau:* do padre ôc de crer coníígo

na curte.Ao feguuíf© ponto, prrgútou logo,fe era o Vtfòrey
o que dítua a^uellas mole íl ias ac padre &aeschriftaõs:& di*-

zendolhesc $padres a verdade, lhe pediram juntamente, que
e que releuaua era, mandar fua alteza paíTar hum formam, ou
prouifam real afsinada por fua maõ,em fauor d©s padres edW
diriftaos, & da igre js para que todos os>de fè-u$ Rey^os fou^
beíTem quãto clle os eflimauaJ& fôuorecia, Sc os tiueffcm pòr
cr ufa fua. Cor cede© tudo com mu) ta facilidade, Sc vontade:

& encarregou , quepafafle a portaria diííoi, humfeu Inucn*
ptíToa degram rtípc) to fautoridade, que, hç o qãequálí
gouerna tudo. Pedio citemos padres amenuta,do-^ue qu^riaS
porá pafLr, Sc fc fazer o forniam ou pr< uifaro. DérâmJhaex
pr« miftdo ncl!a o priroripal que mais d< ícj^u m, que era fe p&
dtíTcm fàzerem léus Reynos chriftaos toderos q quihiem
&m ninguenp lho impidir. E como tèragora delde todo tépo*

que ha, ejue ospadrw&comcfte Jlcv aadarn, nunca poderá «51*



aucr formão afsinado por cllc nefia forma, para os Tem íe fa-

zerem chriítãos: fc nãoíomcnte fc faziam comlicença fua de
palaura: em o mouro Eunuco dando com cite ponto , loguo
embicou como nua pedra, & não quis paflarà porcaria, lera

tornar a falar a eí Rey, o que fes depois de algús dias. Mas à
repoíla que dclletcue, foi paíTaíTe aportaria, para q íe fizeiTe

aprouiíaõ, como os padres quifeffem,.que elle lhe tinha dado
cila licença, & naõ auia de tornar ajtraz cÕ eíla, actes queria,

que aGi fe fizcíll. Com cila refoluta- repofla pa/TuU loguo o
Bicuro aportaria, <$edle raefmo foi falar ao veador dâ fazéda;
que he hum grande capitão, por cuja mão pafTarn os formois
reais. Efte íe ofereceo, que ©faria,mas quando chegou ao pon
to, também parou, & começou a dihimular. D que vendo os
padres lhe foram falar: refpondeo que o que foop de tinha era
aqúelle ponto de dar el Rey licença, para íe poçiéíemfazer
chriftáo> todos os que quilcfllm (em ninguém !ho enipedir,

O quai era mu y ci í ffi :q \t fo por (er era mu > to cjefçrcdito da
ley de mafamede, ^cauía^eíerde rr^uio defgolj- parao Vífo
rey de Laor ( o qu4 wa iog.ro deite

)
que pt r tanto, primeiro

*jue apromfaó íe paíaíTe era nccefoiio tornar a falar a ei Rey,
& que p^ra iíTo, elles padres fc achaííera prf (entes, quando el

íley íaiíTe fora, que elle lhe falari \ então. Forâo os padres no
tempo Jirnitado. Mas faíndo el Rey o mouro difsimulou dt*

2endo, que não era negocio aquellc claque! le lugar, íè não do
tempo em que el Rey eftiucfle foo. E qucx-lle ]he ralaria, po-
tem tudo ifro foi difsimulaçáo , porque nunqua o mouro Ibfc

qui$falar:$candaua enganando, & entretendo os padres de
dia em àiâ. E corado negocio andaua ja na boca dos grandes»

& elles como mouros, o auião por tão perjudicjal,& contrai-

ro, ao Alcorão de mafamede, hfts diziam,que tiraíTem aqucílé

ponto, outros que fefizeflemehr^Uo&ç mio ate tãoosque
quifefíem, & não pediíTem tal formão , & tanto fehião com
iílo fechandvi as portas por parte deites roiniftros, que def*

coníiauão ja os padres de o poder auer. Ate que^fe forão a há
grande priuado dei Rey, que fendo moço fora diícipolo do

padre



Afoguor. j2
padre Manoel piuheyro no primeiro anm>, que os padres fo-

ram de Goa:& a in ia que por pouco tempo, fempre lhe ficou

moftrando, & tendo muy to amor, Sc refpeito. Efté tornou a

falar a el Rey fobre o ponto da eontenda,<5c lhe contou o que
paílàua: o qual loguo toruoua retificar o que tinha dito, Sc

concedido: & fobre eira refificação dei Rey, efté mancebo le

uou o negocio por diante, 5c ainda, que aó chapar, que he o
mrfmo que afsiiiar, ouue da pajte dos mouros, & principal-

mente do capitam Agilcoa
(
que he como chanceler mòr, Sc

que os chapa, Sc leua a finar) gtãdes duuidas, 6c replicas, tor-

nando afalar ael Rey contra iíío r úa vez, Sc outra,cm fim-et

Rey fempre teus mão: & o fobre dito mancebo fe deu tãboa
induftria, que muy bem chapado, Sc aísinado, meteo o for*

mão na «ião aos padres, Sc por eira tão grande amizade, lhe

pedio hum-a imagem de Chriíro ncffo Senhor, que ©s padres
tinhão ratry deuora,a qual rão poderão deitar de lhe dar. ain

daqvecom muytamagoa. Porêcomoacaufa era do mefmo
Ohriíro fenhor noíTo, Sc tanto de fua honra,não poderão al-

fazer. Mas com tenção de a refgatarem, como tiucffim, ou-
fra peça com' que o confentaíTtm. Os mouros tanto que fo u*
beram, que era paffado ral formão, o fentirão grandemente.
Enão falauão noutra coufa, pc rque não fc íabe, que outro tal

íe pafaffe ja mais em terra de mouros. E com iflo fe acabauão'
de perfoadir, qiseei Rey não era >a moifro: Sc q queria muy-*
to aos padres como realmente quer, que fe afsi mó fora, naor
fÚKramão rontratamos, em lhe dar tal formão.O qual alcã-
$ado,derão os padres muytas graças a Deos, Sc tiueraõpor"
bem empregado, todo otrabalho que por elle p* (Taram . t o
padre Mmoelpinhcyrofe foi loguo defpecir dei Rey, para*
fe partir para Laor , ao qual eJ Rey dcfpedio com muyta be-
neuolencia, &lhc mandou dar hum caualo para o caminho,
que he de mais de cem legoas, que também eítimaraô muyto^
porque todas eftas coufas feruem para eítes mouros teré- re£*

peko a-le-y de Chriílo^&aiiniftròs delia.

CAPi
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CAPITVLO. vi.

tf Da grande moçarn &abalo queteufoy
nos infiéis aquiem ^Âgrad vifta de hud
imagem "4è Virgtm no$a Senhora.

R<1 quanto o padre Manoel Pinhyro aqaí efteuè, na
cidade de A^ra, com o padreíeronymo deXauier, a*
prcíentou o meímo pa^re Xauier a elRey, hum trata

doem íbgoa Parfeya,dosmílagraes,tiJ <i
<a5c doutrina

èe Chrifto nqffo Senhqr,quc o mefmoRey lhe %inhi pedido,

& dezia, que o deiejaua mu> to. Moftrou eflimalo grandcissc

te:& è por d emixytâS vezes, de o deu a !èr ao feu grande ca

pitam Aeifroa, o qual goftou tanto delle,que lhe pedia
outro treflado: $c começa ja a a#dar tanto «3 pratica dos grau
des , que dà mu> u cípcrnça^ de por efte meyo Cnrífto
nofío Senhor íei conhecido Jtftes itus irni^os. Pede agora
eiRey ao pidre,q!he faça outro da vidados Aooíèolos. Mas
o que mayor muc^m 3c 'balo eaufou neftes infiéis, foy huma
imagem da Virgem nofla Senhora* rett atada polia de Roma,
que ie chama de Populo, a qual auta dous annos, que os pa-
dres tinham, mas nam o jíauam.de a defcobrir, por temerem,'

que elRey lha çomafTe, Púíe*n na feita do Natal & Circunci-

fam dede arjtio de 6 >2. fe determinaram de a por na igreja, a

qual para iíT> armarão o melhor que puderam fem mais í )tcn

to, que para fuaconfolaçan, <& dos chriÊLo *» ftmente acerta

ram hú.ts noUierinhasp >bres& vczhti as d >f padres de !!ie

pedir lioeçahu ti dia das oitauas âtarde pura verem a igreja,

deramlha, & tauí patinadas foram da viíla da fagrada imagem
que ejm íayndo, com ) outra San »ritw,andauam piê;and?>,

Ge datidví delia tacs nouas a todos os com que fálauam <5c encS

trauam, que duns nos outros (eencheo& abalou teda a cida-

de>c5ccoiueçou agente acoiicorrcr iigre)a,& todos tornauáo

aiuda
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ainda m aí $ aiffi íradi>* dò que viam ,- áo que vi nfiam af«o r osfiaá

dos para ver. pey^auain feus ofíicios, & tudo o qii^e fazlanv

por aco<&r à igreja, *k de cal rrune yra fer ateou o fogo, ^ fò na*

auelia tarde vkiam mais de M&ftpftl peífas das ruas d^peno^
Aoontro oiafíojla mjaohaá,fof Rcctflario aos p»dm dizev

rem .máfla depreíljy po^;cjue rji^ to çedp, cflaua ja 3 geme cf*i

parando aporta para enraivem,, í; vendo o. grarue contttrfo»

quehia crecendo, E a re^cãíipglgum tumulto lhe foi ncceíTa,*

rio co ncertarem asíiwf^â prouerem as po r tas mais?*

impoitàtiteSyp^Vivaq^c^ffâlpíi deíordtm. & fraudo Cãd*
hum na porta mais,acomodada para ;. falar, & acodif a gentes

Aíagrada iwiagê eflauan^ capela nc& altar cem fuás velas ace

zás, cubertacom doas vc.os^a^ de icado,^c traníparente.' 01*

troliua cortina de;£afek3,^u^{crapreèíla*ia é^rrada^atè que *
igreja íp. enchia de gente^ Sc e#itao fe defcobriaY êc ale de dous^

mtnjnos, que femptfe alli eííauâ'> junto
r
do altar , aeodia tam^

bem, cada vez, quea fauta imagem fe deícobria ao prm*:», ai-»

guirn que naJi/agna da terra lhe jboxieíTe daruriotkia da\querlâf

fegt*ftr& mtémftââ bêdiursimo)filfcij(í5^cijja vinda fora,paira dèdb
ra> y& çnfipjar ao tnundp a verdadeira ky ç!a Saluaçâo/ Aeml
tradadagefi^e procuraram os padres queraffe. com múf ta&s»

dem,..as molheres per fí» Sco$ homens per íl eoufa quornu) to*

os edifícau^ ^nãiOidebcando entrar maisjquetlaique cabia na
igreja: & íaydasdiúsíe|>trauam, outros ao JefcobBir da iraagá

íicauám todos pafmados;?& era ec uia mbrawtlhofa, &- euiden*

ttítiête robre;naturi],os cffectós q aqtíell&viíla nelles cauíauat

q eram grande admir açlo* compt^ão,& ra^

fè moílraua a Virgem ainda para aquelles infiéis
t vbtâàètim

raãy de confoíaçâo poíjquam eçmíaiados « campwugâkvs ^â»
trocados, do que-vinham faiam todo? de fua prefemça , iSc &fst

tuí ún os padres bem neUes, quando depois de verem à íenha
ra, lhes falauio. O que faziam muy,tos honrados, & -a&bttsg

porque tomando ©s padres daqui ocafiam , 'pira:..Ujeis $tega*
rem, ^.tratarem de Gjiriítõ noffip Sentorf, fodtft& fti&iifing

fenkani ítu mãyV&íhc dtfcobrirjgmi&^éksgtiffim i&lf\àtd#s$

Q& & raaK



& nuldades demafamede. elies os ouuiam com rnuyta com-
punção, &eonfuzam,fem repugnarem, ao mal, que íe dezia
de mifomedeí que em mouros, he muyto mais para efpantar,
porqitammalíbfrfm^izeremlhemaldell-eíeii falfo profe-
ta, i per quanto abominaÕ todo género de Imagens, mas cõ
tUtfloiílo,rodosfetcrnauam afeiçoados a fagrada virgem.
Nos primeiros dias a gente,que ordinariamente concor-

ria era p^pularrdo terceiro & quarto por diante começaram amt os Modas que fam o* letrados,& os fidalgos & fenhores
queantes tinham por deshonra chegar à ig rc jx E com a vin*
da deites hia crecendò cada vez mais © fogo, & abalo da cida-
de, de modo, que polias enchentes 6c vazantes da igreja que
he pequena,ie reputauam por mais de dez mil peífoas, as qcada dia viriam, & nim fonten te da cidade, feham tãbem dos
Itígaresdeíoràdella^ridc chegaua afama da fágrada imagem,,
de modo que os padres, em sodo dia nam tinham hu fò quar-
to de cempo^nem para comerem hum bocado, íenara a noite,,
f>or acodirern a tanto concuf Íq, Ócmarauilha com que a mây
de Deo^íe que*bdar a conhecer, a fi & a (eu benditiísimo fi-
lho àqucllcsjnfitis para que no dia do juyzo nam tenham ef-
eufa. Dosnobres &fenhore s, foy hilmgrande capitam acorri
panhado com mais de ftríTenu homens de caualo,, & muyta
tente de pè peíToade gram refpeyto, &em vendo a fenhe ra
cou como pafmado. Aposeíles começam a vir ostros & ouj

«roíy&tam abalados hiam, que tornando para fuás cazas, fa-
ziam vir todos os kus

} & o que he mais, fuás molheres,íenho
«asnobilifsimas, aquém os padre$agaíTalhaiiam comgrande
cortefia*& tento,namadmitindo outra gente,quando eilas vi
«hara*. Hum mouro pnocipalifsimo, &offleiaJ dei Rv, por
luas irroy tas cceupaçoen*, nam pode vir, fenam hum dia pol-
ia menhammuyto cedo. Leúaramno os padres à capella def-
cobrcmlheaÉantaimacrem, poem elleosolhes ncll*, por hw
fcom pedaço; & fica como atónito fçm falar palaura:; come-
çara a lhe correr âs lagrimas por bê ã cfpaço,fcI!o o padre af.

^ara naquella boa conjuncai» lhe fala* de Deos:rnas ei-

U fera.



iefcmrír^ròs olhos d^imigeiíi, riam faziYfcnafnirhorar. Pre
guntalhe o padre. Senhor que mal achou mafamede ou acha© '»

os voíTbs mouros no vfo Sc veneraram de tal imagem, poú
delia reíultam taes effeytos de conColaçam.^c abalo nos cora**

çnen?.. Refpondeo,que os mouras nam çiitendem í#q,& tai«i

coutas diíTe contra m»famede por parte de Chtiírp<& de nof-*

ia Senhora, quenam pudera dizer mais hum denoto ehriftaóv

A*li efteue ate quepollo cocurío da gente, £oy fieceíTario fa-

yrfe: & íefoy muy eonCplado,dizeudo a todos mil coufas,era

bem Sc liMQot de jioila (anil » fè. Hum irarão Sc íobriofio pri

mos «Sc pj*ç&t£S,éQ-{y;y^X^^^i#M^$lbíi#f Rey de

Candaar, vieram também duas ou três vczes,çom muyto aco;

panh »<nétor& mu y tos n^Wgo<?,& fenhores da corte os quae*

também diflVram aos padres fariam agrauoael Rey emnara
lhe darem conta d? coufa tanto para ver. Pello que logo de-

terminaram de o fazer, Sí
(

indo ao paço lhe Jazeram a ídber tt*

do o que pàíTaua, ao que elle refpondea,que }a oiMa ySc que

também dtf» jjuade ver a imagem áã Senhora María,que fol-

garia que a tronxeflem, para queelleavifle, Refponderarci

es padres que era magoa nam au«*r fua Alteza em ítu lu-

gar &a!tar. fcuirey Ia, tornou elle, ao que os fus acodirarn, cj

naiti podaria, por fer muyto lcnge, a caz adm padres, como)

na verdade era mea legaa dos paços, com eftar dentro da cid*

de, que antes os padres lha trouxeflem. O que fizeram ao ou
tro dia, também denoite, & datidolhe recado^que » tinha allt ,.

folgou muyto 6c mandou que a trouxeíTv nra fuacarrura|fayo}

o padre Manoel Piuheyroabuleala Sc entretanto, mandou*
vir alli hum Bedem preto, que de alguns dias tinha guardado*

p^raos padres Sc perguntou ao padre Xinier. fe lhe parecia

bõ.S"nhof fí,refpQÍeoo paire /eruirrios ha? Smhor para as

chuuas, Sc para vir aqut em voíTo feruiço, m is cflls rejrqzes

Sc borlas de feda nam dizem com noíc
5
po? cor.ça

y
-lho, qne

pouco vay niíloj refpoodeo el!e, &decend^ de throno, aon-
de eítaua aíTentado, quatro ou fioquo degraos, prríuapro-
pia roaõ o veílioao padre^ôc mfV chegou 9 padre Manoc/I

Oo a Piaheyro
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5 ro, ccb, a fÀ.-.gc^quc be dp«manha dehum lie mê& unha nmy* t ij,<gttBrtliífj* con, fuâ5M BÍM) ;& cub^JWíauao fteyí;afl eíít«teeon.odarws,ókdcfcbb indota?
«Ires a .magem ,e fc(Q , %

&

ehe 3jo ^gKg
* ver. Os gran*,,^ eíla«a5 ao redor por reípeytoS *»ouzauamrhegar, mas elle os%-chamado rmm &tu n«K23#«.' ***« porfia moftrauaõ espanto & ?£

£Sf

:

&
'JKS

d0S^ff S 0»»'>»,flÓe todos diziam & co„fcíTauam. ti Rey a Cat.^oo muv^; di^endo.n-.eupay «S«aua muywhu, co*Ç, como efta, que aquém lhafeSíSní^? £*P^ *PoftbVosp,dr« ent?2Sffl tÍBt" fm Iha P ec!ir> emularamWpa auras de comprimentos, tornou el Rey, tíi» écf*W me
efía «magem na eaniara onde eu' durmo por efta noite- &el><r
fflefmo ent^beott os padres neRa, & lhe diífe a pczeílehronde çiuifeíTem^ lhes pare«ffe milhor; '& depois dependa^
waai lhe fez haa grande rcúerencia tirando a touca qmfí de ttf
«ro,que he-ccufa,que nunca fàz, entenderam os padres ,Wo «'
«K]urrer,que lhe firaffr, era para móítVar a fuás molhVrcs&íP
Jfiaíj íomofea ao curro diáfendò elleo que lhe declarai,*V
coutas da Raynhados Anjos: &foy grande rt

;refpeito&aea'
«mento com qnc todas aquelias mouras a wtiíraliamj a Ima
de Jas que dancesera grande imíga dos padres- St das còufts dv
Ity de Chufro dalli ficou muy niudada,& commuy différen-
tfconceypo de htflflS «ufas do que dantes tinha. Torraram
«s-padrrs ao outro dia temcrofcs, queo ReváquifcíTe reter
mas quis Dfecs que lira Íargou,& çlles a tornaram a trazer cÀ
inuyfa-confolaçam, como quem, reductbat arcim Doinini-
in locum fuum.

Agente, que fahis, quue a imagem' tflSua em caft do Rcy
ítcaua defconfblàda;cuydandonam na auerem ja de ver;mas Ir
benâú que era ja reflktiyda a feu lugar, tornaram como dantes-
atmícaiacpcremmmtardoumuyto, que-a deuaçam fe tornou.

* aia-
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aintcrroperjporqfabcndpaiiiay delRey, q era muy velha, o

que paflaúa, <8c não na tendo vifto quando ficou no paço defe

jou de auer, & pedio ao filho a tcrnaiTe a ínãdar pedir ao vç p?w

dres, como fez: &eíta deículpa deu aos padres, quando che-

garam cõella, q ainda que fuaroãy era Velha, queria todauià

q lhe feeíTem ainda mimos de mais, Elle propio fem cõfentir,

q outrem o ajudada tomou nos braços, & a íeucu para t\z\\*

fro,<5c poz em lugar alro, & acomodado, onde não fomente

Ria mây, mas arrtíolheres & frlhas,q ja â rJhvhaÕ viflo, a torna

ram a ver cõ^grande gofto êc abalo; elfe cftando júto da ima-

gem na o cõíentia q rnolher atgãa tocaíTe nclla. Acabando de

a moftrar,a mandou por hú Eunucho aos padres-, q cftauaÕ (o

ra y \k porq no p^teo dos paço? eítaua muy ta gêtc t\ dcíejaua <J

a ver,rog3raÔaqueHes capitães,& íidajgoç aos padres* ília mof
trafTc, o q- lhe na© poderam negar, por copnr com nntos de

.nua vez,era grande o reboliço da gente, q alli eífaua-, mas em
fe dcícohrmdo a imagem, ficou rudò emgrande fií?cio, Sc ad
ituraçam de todos, Voltando com ella para caía, per todas ar
ruas por onde paíTàua a gête có muita alegria lhe" daua es para

Bês polia tornarê a trazer, porq cuidauaõiquando a tornaram
a leaarac paço, q el Rey íha tomaíTe. Tornou a cotinusr o cÕ"

curfo anoífaigreja,rrrasem breue fe tornou a quebrar o fio,'

porqperfuadiraõ muitos a elRcycj a mandaííé retratar por fe

u^pintore^ainda, q elle porfiaua, que nam eta pofsiuel tirarê

Aà na pei feyçar&f, em que ella eílau^, todauia para protiar o ne
gocio,mádaajútaros mi!horcspint'orcs'da ddade, ^hííree^-
doaospadres q lhe rurnaflçmaleuaraimagê. Pòzeramnaem
parte decente, &-'a vifca de todos", Sc o prepriò Rey era, d
que ntars precuraua feu refguardd, mandando aos meninos fi-

dalgo^ que andam junto deile, qtisnenhu chega (Te a' ella. Ê
como aqui concorrerão também muytos fidalgos mouros , St
gentios*, &* os netos dèl Rey, téutrao os padres' mqy boa cc-
cafiaõ pnra lhes pregare,porTodò aquelie dià, Sc declarar c c

o

J^uita liberdade, õs íriiilerios-d-aquella"féiiHora,Sc de feu facta-

tifeimo filho; q os Mouros tudo cuuiaõ,<3c toiiuuamuvto hê^



Jkfogor.
& moítrauao formara grade copeiro da coufas â noíTa fata fe.
quceracouíamuvnoua, &demaytoefpantonelIcs, poríua
grande foberba, ôc pollo muito deíprezo, cm q nos tem . Os
pintores nefle tempo não faziáo fenão laoíar fuás linhas, ôc
de buxar: mas ainda que deita vez a imagé ficou mu vtos dias
no paço, & trabalharam quanto pu^ieráo, por deradeiro nâu
fizcraoeoufa de momento, & vier.áo a confeí^que não po»dum chegara tanta pcrfe> çam d? pintura, nem neíla arte f«
podiam igualar cora os Portuguefes,pe!!o que muytos perfua
diam aos padres dc íTerri a e! ftey a fagrada imagem, m*lTefcu-
iandofe,fom boaspaJaurat, lha tornaram a pedir, co ti occa-
fiam da fefta dafantaRefurreyçarn do Senhor, & Ieuandoa pi
racaza a recolheram dc todo,<5c pofto, quemuytos fenhores
lha pediram por vezes para a v,rem Tuas molheres, apodos 4
negauam por mais autoridade, & gnuidade da (agrada Virgc:
ainda, que de dous, fç nam po^eram defender,hMÍoy o A*tfl
coa, quç lie o rnòr çaoitam & fe uhoj da corte collaço dclRey
eram priuado feu, ôc ftu confiro, porque tem caiado hum
filho 5c húa filhaeom outro fiJ10& filha dei Rey, ôc âcpQtx^
demos padres mu> to de feufauoríçíle fez aju tarem íúa ca
fa todas fuás molheres &fi has, noras, Sc p drcntas, qu-fam
tnuytas,& indo os padres com a fanta im »gem,a!em das hon-
ras^ agiflairiados, com que foram recebidos, elle melmo çó
hum fiuuuco dc fg* çafa a tomaram & leuaram dentro, & de *
pois da mefma maneyra a tornaram a trazer, Sc lha entregou:
&com ferfinifsimoqiouro, fiecu dalli por diante com mu/
diferente refpeyto, ôc amor aos padres, do que dantes rmítra
ua, ôc ao diafeguinte mandou hum homem muv grme de fua
cazaavizitarospadres, &dar!heo<agujrdecimei.t->sde lhe
leuarerna imagem, com muytos c ff^recimertos detudooq
quizefTem dellç ôc que f ligaria muvtodeouuiros mifteric*
daquclla Senhora, ôç q fe aquella imagem fe podeíTc dar, daria
por cila quanto quifeflTcm, 6ç fenam pjdia fer,lheouu* fl>nr
outra fem:lhant«, que faria &acontecern.O 'Utro aquém fc

lhe nam pode negar leuaranilha * (iu çafa íuy clR

;

;
dc Cai -
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é^Yy que âuia annòlandaua aqui na corre dei Rey Hiqueba r

Mvgor, aquem entregata feu Kcyno» pello nam poder de fert

d r, de Abduxam Rcy de Husbec. Leuoulba o padre acompa

nhado de gente, ao qual recebeocommuytacorteua, & fuás

snolhercs, & elle a tiueramlà dentro hum bom pedaçoyentre

tanto eíhua qua fora o filho do dito Rey o qual perguntando

ao padre,, o que fentiamosnoflòs de íeu Mafamede, pafmcu-

de faber, q numa géte como nos o nao tínhamos por Profeta,,

porq como aquelre feu Reyno hc taiíi metido poUb fertão do

Ofiente,ciiyd3uaelle q todo o mudo era de mouros, ?& feguia

a ley de V) afame de. Niíto mandou clRcy a imagem com mui

tos agardecimentos, & juntamente aínguns cruzados para os

moços que foram com o padre, & húa boa fuma pêra o padre

irras como nem hunsvnenioutro^osacceytaflemv ficaram os?

mouros pafrrradcf, porque tnn porcoufa mu) to acuavenge^

tardinheyro quando oofferecem. Daqwi pordiante recolhe-

ram os padres a imagem de todo,& nem a quiferarrraiais mo-
ítrar por mais i ftancias que por iífb lhe fizeram. Ao tem--

po que fe moítraua vcohú mouro a orTcrecer à Senhora húk-

filha fui minina para que fbílc bautízada ôc os padres a fize*

íájachnft«m*.

CA0ITVLO. VIL

ff D^algíêmditoutrds coufaf defermçe ãè

OSTO que neíía terra os padres ate- agora, nan? fà«

ç^m tano fruyto na conuerfam das almas, como fe fa#
noutras partes, polfa mata deffa mourama fer tamef-
peça, & a terraem que fe 1aura de Diamaés tão duros,'

cpmo íãm ioouros: não àcy xa Deos todãuia, de por feu me*
yoyr ajuntando^ & metendo em feu curral as cuelhascícòlhi

das que por antre citas grandes brenhas andao eípalhadas.De
ftàs torarn cite anão corno quarenta: o $ mais de lies filhos&

netos;
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netos fa Port^uefa com fuás mQÍksm & parenta, -«fe*que o Mo-prcatiuotioanno «ptfido, na fortaleza de Svrporque
r
porto que alguns Mies trquxe logo ccrvfoo prefoipara erta ci Jade de Agra, & qua efeito,, com fiarj, Lf^

Hao inam: os mais deitou wrftotilm deítantãbur, os «uai*
eltauao.Rcomoem tí^fhiÉKtíto^m^ não dos padres ouc
Mmdoaquarefrtn, a tomaáo por occafiam, paraihes dar reme*o. Forque na entrada delia, fe.forâo loguo ae! Rey, & Ih*
pidiram, que pois aqucllcxeropo era, fam chriitãos compra
^mcoaiobn^çÕísda iey úcChúQoJui alteza- JJics Z&
lKença,quehuindd!e£foíIe aonde eíhuâo aquellu nref *
portu^yefcs,para os ajudarem confinarem a coniprir conn
cilas: vc que riiffo fe não deteriam mais, q ate vinte cias. kefr
pondeo., o.que os padres.defçj.uiã.o,q.antes os prefbs vieí£ra
quedem «lies ty A» cjue fogup fe deu wipMEMhka dclks
Vieraohuns ímquo -Rurncs.quctambem.eíhuãoprczcw, de q l

hcara nacpouco a™ rd e eidos, porque (e não tiueráo reme
aio.porc.frc meio de foltura, nenhum outro *ir>hão. Owsiíj
ram todos ecmfcus -ferros, de que loguo «Sfadfèfl não {orne*
te.osifizet>áo foltar-rnas tambemizerão, cep quee! Rey os
tomaíle cm feu feruiço, dandolhe de viítir, & fuás comediam:
oc dizendo publicamente, que ainda que elles tode s mereciáo
a morte por muy tos dos feus que na guerra lhe mataram: que
t<$a rçja pevr amordos padres lhes d^a a wda^éfc os fo!|aiíà|i
fc procurando hum íeu vejdor da fazenda pollos e^íeruiU
cie hum Arménio, que eraieimor de humas aldeas,iaJando es
padres a e] Rey, &pedmdo'lheos deixafa viucriunto delks,
pArâ_©s,i(iaruirem,c5ceníífíaremnas couíVda ley de Omm
pprq,íecare.çííremderuaprezença, cnibreue fc fariam mais
mato.cloqueeíhuam

y elileylhoconcedeo, E afsiovapoTei^
Ur?[u os padres a todos,junro de fi: & inílruidos fi.s Cuiiías r!j|

fè, de que eiles pouco ou nada fabíam, bautizaráo loguoosq
ainda o não eftauam, que eram os mai?.
E porque ao tempo, que eítes , & outros que vieraip ri,

mero, foram púzot einikiampur
>& trazidos para eíías pUM

tes,



tei fuás Solhares,filha s,^C|>d,reatas de fua obrígfiçam,ficauão

la em ftimmo defemparo, Sc pei iguo/em os padres terem re-

médio para por então as poderem trazer* lhe deixaram credí

to com que íe fuftentafTem, ate mandarem por eíías. .Mas por

cjue o não poderam íazer , táo dep#eífa folias mtíy éas diuidas,

^ue tinham, écqtiec^míetís maridos feerão* afr^i&k hiãò

pagando: tanto que delias íe podei ãodeíembaraçar , manda-
ram loguo dous mo^ns, dalli a cenro , cV vinte legoas com o
peceílanude gaito, Sc ordem para as trazeremv^ quis Deos, !

que hum mancebo honrado Arménio, aquém os padres a íua

partida, deixaram o cargo, de trfa Císdíie com omceílàrib, via

clóílV-para Agra as trouxe eáfíguoaffcdasiiando dos padres

que íhepagariam o que gaíhíle: eomologuo pagará©^ <& lhe

«guardeoe áo ta6 boa ©bra.Chegadás forão loguo baucizadas

ss, que o nãoerão, Sc tornarão â cazaTos nouamentebaètlzli

dos, coo forme ao cofiume.daigrejai& £ca*ão todos âgaíá^hà

dos ao redor dos padres» Sc no meímo cHam de ncíTiS cazas

com muytaconfolação, aísi dos padres por alli os terem, &
*>s poderem doutrinar, &cultiuaçmelhor, como dos mefmòs
portugúefes, porno meio de fcMi catiueiro, -Sc trabalhos* acha
rem pata ©temporal verdadeiros pais,^pàrá'%i^mas ver-
dadeita libcrdaàe^doc©nheeime«€# de Deos, Sc íe de (eus

a vos que dantes nlotihnam.O que foi de grande prourdcnw
íiâídoienhor ordenar eíTesmeos tão efrranhos para ir trazer;

cfrás almas, defres pobre$,nomensp& molhei^ dÈfféend©tç%

detogue criíbrt^ itó fáritav-h^bê ^ííaii^ viuerido tio tntó
daque IIa mou ram a, nã o,tmhio*mm qéeo n©me de Frãngéi s>

( que afsim chamao aos chri filos,m portugueíèsy (

) m >s ferlt

ícrem bautizados nétn tcrê m ais conh edm ento algu de Deost
Sc agora viuem muy confoladosv^orrendo ftítoyt® bettiMcortt

a-s coufai dechriíl^r>f, !5cfazlendí/èQ c?dnceit^^i fe^Jêrfiíeoç

que tomara m,<3c da&ifidade$âdeMa&m^
Entre curras varias couías,€^e ik®amffi^

fciia foy muy notaudjem queCé viu kimtoílranfiò> èftèfkéifa

diuina ^rouidcncia, na predeftidaeaiti de húa aln^, £ioy ^ufe
^« í Pp ;

(b&ta<to
:
w
a*
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fogindo daqui hSa efcraua catiua de hum chriítão a fua fcnho
ia, no cabo de muyto tempo tornou, vemfe ter c6 os padrespedclne remédio, mas andandolho negoceando, torna o Delmomo a teatala, óc afaz defaparecer.

;-
À-kmdiflacomella também fercazada,cÕ marido chrif.

tao o deixou, &fe foi embaraçar com hum Mouro. No cabode num mes torna, poemna os padres em caza de hú chrirtão
por elia nao virem tornar para fua fenhora, adoece alli a mor
te, cV pare iiintamentc huma menina, acode loguo o padre &fem ver periguo cuidente na criança, mais que húa de moftra-
$ao de fraqueza, a bautiza> &ioguo na noite feçuinte, forade toda a imaginação, q podia morrer, fe foi parado panizo.
Fcrernamaycom chegara ponto de morrer, não mereceo
tamanho bem, porque eftaua ja confeíTada duas vezes: mas íà
jando, <5e leuantandoflè torna a fogir fem mais aparecer,don-M íc vc, que todas aqucllas idas, & vindas, êc grilhões da do*

a!£*TMS^WÍ* Para fa,uar a S^í^ criança pre
«uftmada: & a filha falua fe foi a may a perder. Também húa
moura, paflando por húa parte via lançada num monturo,
tma criança,momda de compaixam aleuantou, &a leuouao
tatuai que hehum oííicial da juftiça, 6c pedindolhe licença a
trouxe a igreja, & entregou ao padre o qual a bautizou, <5c
pouco depois fe foi gozar de Deos.Mas procurou o padre de
lhe razer hum íolemne enterramento, & afsi a fez vcítir> óc
^cltida apoz na igreja, aonde concorre© tanta gente a vela
forno fe fora ver húa grande folenidade, A tarde deu com cila
*»ua volta pello meio da cidade com grande acompanhamen-
to, a tumba alcatifada de fcfta, & a criança cuberta de flores,
jroc çaufou grande cfpanto, aos mouros, & gentios , 6c todos
Ipunauam muyto aos chriftãos.

.

Em Laor Bautizou o padre Manoel pinheyroadous filhos
dçManuquer embaixador do Rey de Pcrfia, queauia auatro
annos andaua naqucllc Rcyno,óc agora fe tornaua. O qual he
chnítao Gcorgita, 6c trás no braço húa cruz, mas cuberta, &
:í?àtaua aos padres com muy to,amo*,& vai com muytos de-

J
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fcjós, & áetcímínaçao de fazer com o Rèy da Pería, que pe-

ça padres, 3c faça igreja. Também allí mefmo vieram ter hús

Turcos, mandados de Ku Baxâ, afazer mercadoria , os quais

traziam hum moço Vagar© de boas partes
, que foi tomado

tm Buda, a eftc ouue o padre as mãos, ôc o mandou caminho

da índia a Goa.
Húa molher chriftam, aqualo he também de hum ehriítão)

Grego de ruçam,que anda naqueilas partes>iodo com o mcfJ|

mo fêu marido para LaorpaíTou por hia cidade donde el.lá

era natural, ícm o faber o marido, q a ouue cm cuítodia de hm
toouro, o qual a tinha furtada a feuspays,,ck a entregou, a&
dito Gtego, fendo muyto menina, dizendo fet doutra parte»

Sc cafta gentia. O Grego afez criar bê em poder dalgús cafâ

dos, ate q por cõfelho dos padres íe cazou com ella* E paíTan.

do por allí lhe defcobrio a molher como era natural da quellai

cidade, & tinha nellafuamáy, 6cfejasirmãos.;Ellc com toda

boa fè, õc cofia nça, bufeou a fogra, &ihe moftou afilha, mas
ella ao dia feguinte foi fazer queixume ao juiz dizendo

, que
achara fua filha, Sc quem Lha furtara. Farão loguo ter cõ clle

doze de caualo, Sc trinta de pè, leuanno diante do juiz fazer*

lhe perguntas, & tendo como prefo, mandam outros of~

ficiais, que vão fazer preguntas a molher, como viera cm p©
der daquelle homem: reípon de que hum Mogoar a tomara feri

do menina, & à dera aquellcàomem, que agora atiniía: mas
que ella era chriftam, <$c caiada com clle, que bem conhecia a
quella molher por fua mãy, & que a teria por tal fe ella tam-
bém fc quizeffe fazer chriftam, doutra maneira, que a não co
liheceria. E pérfuadindoaos mouros q deixaíTe de ícr chrif-

tam: rcfpondeo. Eu nam tomey a ley de Gkrifto para a óey^
xar,antcs deyxarcy a vida. Finalmente os mouros aquíferam
entregar por força a fua mãy, mas porque a moçafingindo q
fetal lhe faziam fe auia de matar, & porque também elles vi-
ram que o marido era conhecido dei Rey por hu formai qub
lhe mo(trou,em fim alargaram ficando toda a cidade maraui-
Ihada de fua conftancia,éc os parentes,que eram muytos fe a-

Pp a quietarão

_
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quietaram;& a rnay fefoy a po> ella> 5c alcMiçandoa rrt s }nr2
nadas a diante, íe kncou aos pes do "marido pediodol*hc per-
cam,& fe fby com afilha a Laór>oride pédio ao padre a fízefc
íe chriítani. '.../'

Nefte raefifio^nno^e £02. andando noifa armada da índia
nas partes do Norte, & enieaérde Cábaya, derarrvà cofia na*
terias daqtieHe Re > itofogè^
los nas quaes hian» finquoenta Portagueíes, eom alguns, j ey
criados^: faliíjãdoíTe todos em Eerra,£oramreteudospc)lo ca*
pitam que gouerna aquellàs partes/) qual mandou logoreca.
do ao Rey, como os tmhatfrafeu poder: Elftcy ©$ mãdou vir
diante de § prefos

} ó^ poios traballios do camiaho, checaram
allitao maltratados,que era pkdade veíosvElRey os nianda-
daua prcrider

?mas a ifto *codio o padre ksonymo Xunier ©£•
ferecendoííe aclRey quemm fogjriam$pcllo que el^ Cy Jhor
inaudou entfcegaiv& os padres os tmeram a Sodos em noifa ca
fa, por muitos dias, & dahi os paífaram à ©utrasy que el Rey
lhe mandou cfor, íoilcnrandoflS? fempre â eufra dos padres e*
«juaes feriam foram de todo^areeerarmqueparecejordenou a
diuina prouidencia, que os padre*efliuej(rtm naquela itaf$ejfr
to para alem de tantasoutrascoufas que fasem de feu íeruiçô
foçorrerem também a fcmelhãtes defemporos, de noflos Pop
tuguefesj & GUtros>chriítaõs,que os cafos humanos leaão pos
aquelias partes. Eram capitães deíla gente,Luis Dantas Lobo
&Iorge deCaSiílo, procurauam ©s padres- mui* o fua feitura,
mas não na puderam alcançar, por oao msm que peytar, p or
que onde riaoReyna manque a cobiça» &iofidHidade nenhúa
coufa íe pode alcançar, nem auer femdinheyro* Alcançou,po-
rem do Rey^quarr?)centos xerafins> parais veílirern 6c tom.
bem licença, para que os dous-capicaês lhe pudeíTem falar, &
aparecer diante delle. Do príncipe liíealcançou também, h£u
Doa efmolà porque auifandbo delia neecfsidade dos. Portu^ue
&s>Un: mandou gaíTante de mil cruzados.»

cap;
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CAPIT. VIII.

ey ($as Sfcençoensqm orne entre

ôprmeipe feu filhoy &amor que

punóge tem aospadres*

V A Si rodo efte armo, fe patTou e,m grandes de f~

goftcs, entre elRçy, & o príncipe fou filho,herdcy

ro do Reyno; A occafiam foy, que andando o pay
na guerra do Decanijenfadado o rnãcebo de fer prin

cipe/ & de © pay velno,vraer tanta tempo, q lhe tkaua,o em
que eMe defejaua de ie ver, que era lograríe,do titulo 8c mage-
Aade de Rey, o vfurpcirparafi,3t fe começou a ehamaájftey:

Sc como tal fe começou a rèr & tratar, (que péiuenturafoy

também eaufadt o pay voltar tara depreffa 8c deyxar de por
fua pefíoa yr continuando na conquiAa) o qual como chegou
a Agra^mandou logo. chamar o>fiiho, 8k porque mo quis yr;

conrinuaram*©srecadósdeparreaparte, atèque o mancebto

fe refolueo a yr,mas com hum,poderoTo exercito, cõ que foy
Tomando & fogeytando muytas terrasrqwando o pay o vioír

naquella forma,receandofe cfclle, por húa parte fe começou A

pareíhar, & ajuntar gentc,&capítaens de guerra^ Maori entra

mandarífoe tantos recadòs,ora de afagos, ora de ameaças, que
"c filho aísi por 'Mo, como também por ver os aparelhos,com
que o pay o quemrecebcr.fe tornou a A4ahabec, donde íahr-.

r\. 8c donde tãbem procuraua fazer a fua, 8c fes no que pode.'

Forque mandandoo pay chamar hurn grande capitam, 8c de
gram cabeça, que perro delleeftaua,&3ocjualmu5-tQ íefiaua

perTua prudência, 8c valer?, entendendo © mancebo, quanto
montaria com feu pay o centelho de tal homan,o mâdcu íal>

Cear rio caminho, per gente que para iíTo ordenou, onde o tisf<

Catam'&lhe ttouxeram a cabeça, couía queo pay femío gí |&

I
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dementc,& a toda a corte afomarou, porem depois de aiuyí
to? dares 5c tomares, que entre elles paflaram, íc vieram a re .

conciliar, marnam q fevidem por então hum com outro, por
que cada fiô eftaua cm fua parte com íua corte.
Porem,aiàda que eíre príncipe fe ouueíle defta maneyra pa

ra com feg pay, he bem differente o modo de proceder, &: a-
mor, çom que fe ha, para comos padres aos quaej, ama & ref
pcyta muyto,cc cm grande fegredo fe tem declarado co b pa-
dreXamer&dadotacsdemonítraçoens, defi,&defeu bom
animo de coração para Chriíto õc para fua fantiíiima mãy,quc
nam vme cm pequenas cfpcranças,dcDeos auer de fazer nctie
algua grande marauilha. Mandou a Goa hum criado de fua
caza a certos negócios, entre elle*,pedir ao proúincial lhe mi
dafTe padres da Companhia, queandaircra&refídiíTcm com
çlle na fua corte, afsim como reíidiam na de feu pay, Jhc man-
dou de prefente, três alcatifas de preço,& outras peças de me*
fios porte, Nam pareçeo rodauía coufa conuenierjre, mandar
lhos por entam,porquan

ttoandaua como. leuantado contra
íeupay,aoqualfe deuia muyto,masfatisfezIhe com dizer, qps padres que naquellas partes eftauam, feruirianj a fua Alteai
#a com a mefrna prontidam,& vontade, que a feu pay: & ou-
tros comprimentos fçmelhantes, Aççeytou a reporta, Sç fatif
façam. í}a mcfma conformidade porre çom os padre $, que ati
dacn com íeu pay, cfçreuendolhe porfua propiamaô, cartas
muy brandas 8c amorofas:& por tal cítillo, que quem as vir,
cudara que iam de algum Rey ChriítaÕ para:fcj» confcffor no
alto delias poê o final da cruz a noíTo modo, entre cilas foy
hua ao padrc Xauicr, queyacandofe, porque lhe nam efereuia»
Sc mandandolhe com cila hum ferragoulo preto, )f*c dezia, q
ainda que a pelToas fernelhãtcs como as dos padres, as mercês
que fe auiaro de fezer eram o amor dç çpraçamj cp tudo, cm li

na! dellc,lhc mandaua aquelle ferragoulo, o qual elle por ve,'
zcs veílíra. Mas como, naquelle tempo polias quebras cm 5
andaua com feu pay eram tidos por fofpeytos, os, que da cor-
te comunicauarn cõ elle:0 pap!re,carao he tamprudeittc, ta-,

moa
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mou logo a carta,& eferragoulo,&foy moflrar tudo aelReyj

& darlhe cota como o príncipe lho mâdara.Vio cl Rey o fer

-

ragoulo,& lho tornou logo a dar, & os da corte, que viram a

carta,& conhcccaam a letra ficaram efpantados & o tiuerarn

por gram fauor. O padre lhe refpondeo em Português

para que os mouros o nam cntende íTere; porqne tinha com
o príncipe quem lho declaraíTe, que he hum Italiano honra»

do,que cos mefmos padres foy de Goa, chamado Iacomc Fe»
lippe, ao qual o príncipe trás coníigo, cVotemem muytaef
tima & por racyo dcftc correm os recados entre clJe Sc o$
padres.

No tempo quê clle fc abalou com exercito, para vir ter cô
íeu pay a Agra onde cftaua pedindo jhe licença efte Italiano,

para íe vir diante, mandou, por ellç viiltar os padres, com ai*

gúas peças, & cem mu) tas palauras de beneuolcncia: Sc que
diíTcfle da fua parte ao padre Xauier, que nam cudaffe, que fç

çfquecia dellc,& foubeíTc,que era para clle, o que fempre foy
(palauras com que ambos íe entendiam ) Sc que tinha muyto
amor a Chriíto noflfo Senhor, q o encomendaffe a Dcos, que
folgoria muyto ter contigo hu dos padres, mas que íe elles fc

nam atrcuiam a yr a clle íém licença defeupay, que clle lha
pediria: a que os padreyrçfponderam,quefòdeíramaneyra,
o poderiam fazer. Eítando húa noite falando có Iacomc Fc-
lippe, acertou de ver hú moço feu cm trajo de chrrftaô, man*
douo vir ode eftaua pregutoulhe que era, íe catiuo ou liure fc

mouro ou chriítaÕ5refp5deolhe,fçr natural da terra liure &crs
ílaõ,óc criado de Iacomc Fclippe,tornoulhe a prcguntarvquè
vifte, cu que te mouco a te fazeres chriílam? Fizerante por*
uenturaalgúaforça,ouderantepor iíToalgúa coufa? Senhor
lefpondeo o moço,nern me fizeram força,nem porHTo me de
ram coufa alguma, mas eu por minha propia vontade sue fia
chriftao, por me contentar muyto cfb fanta lcy,& ver que
nam ha outra,em que os homens fe poflàm Caluar: 8c tarribem
me moueo a iíTo a vida, que vi nos padrcs,cm cujoferuiço efti

uc muj tos annos,atè
? que foram para o Óecamcom el Rcy.

Pcrgun*
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Perguntcmlhe mais fabefle benzer,& as óràçoeris* Senhor tu
do iíTo fcy muy bemj & logo pcMrlhoe lie mandar, fc perfinou
ôcdiftc o Pater nofter, & Aue Ma ria,6c Credo-: O rmal acaba
do diffe ao moço,fizefte bem em tomar taõ boa iey,& dirigia
do a pratica a íaeome FeIlippe,3juntou rwais, Eu tenho gran-
de amor ao Sen bor I£S V

y
6c paramoítrar, quenam*ra5 fò

paIauras,riroueà debaxo da debaya hua Gruz douro que tra-
zia ao pcfcoç/o, Sc Ihamoftrou.
Dpaisdiílo, rece^eoopadreleronymo Xmier outra car

ta fua & eferita por fua mão chea demi! honras 6c morêras de
aínor,íSc o que mais era para eftimar, queihe dezia, que ainda
tinba a meíma determinaçjm & prepôíltcs,^ emLaor,traí:ara
com elk de fer Çhriftaò: ,&era c^ÍTrrhíiç-im diftolhe marai-

dauipara a igreja hum menino I£ S V^S deprata^epeza-
ua vinte Sc fete marcos todo rriaciííb t\ bem fcy.to, 6c para o
padre mandpu húapeçí cõroo/eliqu4ro,cõ a figura de Ghri.
itoxímakadade húiband^xtSc iiofla Sen horax4aourrar penda
rado em húiboa ciHéa douro: dizendo! he, que aqueíla prça
trouxera elle ao feu peyto,^ii-pâra mil hor dizer no coraram.
G e r ti íicá o pa dre* que ne i-n a fea p ropio i rn ão tnuyto quçHf
dó efereuera c.5 mais amor, & mand|dòlhe huot prefente, de
algúas couíínhas que eram da índia, elle o r^ceijeo com muy-
ta alegria, dizci^o timy tos louuores dos padres , Auifandoo
também of>adre da necefsidadc em que eftauam aqueUes Por
tugueíes de que acima fa!amcs,qUe vieram prelos dè Camha*
ya^ndederamà coita, dentro cm oko,04inoúedns,depois ã
mç efcreueo, lhe mandou logo a eftfiola, qut* acínsa diíTem ->s,

ajuntando qarnãdauaporaraor dofenhor IfcSVS 6c q todis
ascfmólas § fazia, por elle aí fazia & q lhepediao auifaíTe do
q entcde?íFe,q gaitaria o fenhor IESV S q tudo fViaiporque o
que nam fazia era poli© namlaber. Ê diz que na© quer dos pá
drrs mais que algúa imagem de Chriílo noíio Se«hor ou da
Virgem Santa Mariay ciando com feus capiticns lhe perguft
tou húa vez, £e íe viffem num grande trabalho, porejuem cha
mariam, que lhe accodiífe,$e rcfpondêdo huns a/si outros afsri

áilT$
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dííTe ellc, pois cu riam chamarey fenao pôr IESV Chriíto,&
eíte fò bc o qae pode accodir 5c liurar. No cabo de tnuyto tê

poq correram as difeordiascõ feupay,muytos dares & toma

res entre elles lhe foy por derradeyro dar obediêcia, eflà ago-

ra com elle cm Agra; onde prefencialmente corre com os pa-

dres na meíma amizade,Sc cô as mefmas dcmonítraçcês da af-

feyçar* 6c dcuaçam, que tem a Chriíto noffo Senhor ôc â Vir

gem fu*mâ>.cujas imagés 6c dos íamos eítirna tanto, que ma

da fazer tmiytas 6c trás oceupados nifto osmores pintores, q
tem, o quetie de mòr eítima por terem os mouros conforme

a fua ccyta grande auerfam às irriagem.Maudou efeulpir bum

crucifixo em húa cfmeralda do tamanho de hum pollegar.Of

fereceolheopadrehumliuroda vida de Chriíto, que fez em
lingoa Parfea,ao qual o meímoRey intitulou efpelho de lim-

peza. Leo todo, 6c lhe creceo muyto a affeyçam 6c smor que

tinha a Chriíto noflo Senhor, 6c mandou pintartodoços my
fterios sle fua vida. Eftauauo principio deite Imrohúa Cruz

illuminada de ouro cô efta letra em Parfeo, ficut Moifes exal

tauit íerpétem indeíerto. Elle mãdou ajútàr a Cruz ovulto.de

Crííto crucificado por nu pintor mui bo.Eílaua noutra folha

oncmedelESVS com íeus círculos 6c rayosfez pintar em
lu»ar do nome húa imagem de ncíTa Senhora, com o roinino

Iefu ao collo. Leuoulhe o padre húa image de noíTa Senhora

de bronzo dourada, eíHmoua grandemente, 6c dizendoíhe

o

padre Xauier.,que lha mandaoa o outro padre, que eftaua era

Laor dandolhe os parabêsdeiuavinda,©^ que não tinha cu*

tra coufa que lhe mandar,refpondeo. E que melhor que a ima

gem da Senhora Maria,tomou por deuação fazer ali em Agra

húa igreja, como íttipay tinha feyta ade Laor, 6c para

iflò.ouue delle licença, 6c fítio, 6c deu loguomil cruzados pa-

ra fe começar.Fínalrnête não acabão os padres de efereuer os

bês, q recebe deíte Prinçipe,ò amor 6c deuação, q lhe tê, as

moftras&efperanças, q da de feauer de fazer Crrriflão;o

qual fe tiuer efeto mal fe pode declarar o muyto que difto re-

fultarà, de gloria de Deos, exaltação da noíla fanta fè,6c con-

ucrfaõ de inferúras almas por todos, aqueiles Reynos.

Qa Çap.«
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CAPIT. IX.

y Damifam do Catayo.

Catayo, como noutras relaçoens fe tem tocado; fcé
bum grande império, o qual fe cem por informação
certa, fer quafitodo dcChriíhõs, poíto que en-
tre ellcs viuam muytos mouros, & inficis,& ainda q*am eftaaueriguado, que Reynos & prouinçias eítas fejam,

ha porem fobre ífto diucrfàs opinioens, porque, conforme a
relaçam, de peflbss & autores dinps de fè, fe tem por proua-
»el>fer eíle o império do verdadeyro preíle Ioam do Oriente
o qual antiguamente cl Rey dom Ioam 2. deflc Reyno, rnan
tiou defcobrir por terra. as partes da índia, rntes que 0$ Porta
guefes là fcíTem por mar:& nam okey do Abcxim,corno atè
agora fe cuydaua. Porque cíie do Catayo fe fabe fer o Rey, qguando çaua!ga,leua diante três cruzes a primeira de curo a fe
guada de prata, a terceira de metal Seu nome He lonas. Tem
íuperioridade fobre todos,afsi no fpirituai, corno temporal
Decendc aquclla chriítandade,do bemauenturado Apoftclo
S. Thome (nam que clIe em peíToa foííè Iqueites partes,nem
chegaffei Cambalu>oj?dita,CambaIeb cidade real, &mc-
ttopo!c,onde os Emperadorcs refidem) mas porque aígãs de
feus diícipulos foram lá prègar,o fanto Euangelho, & conuer
teram aquellas gentes,as quaes por muytos annos perfeucra-
ram na pureza da fe,atè que algús Empcradorrs feusfayram a
conqatírar alguns Rcynog comarcãos,com de fejo d? dilatar
feu irnperio,& chegando bum dclles atè as parres da Surra <3c

terra fanta de Ierufa!em,à tornada leuou configo aígús Chrif-
tuõs inficionados com a herefia de Ne floria, dos quaes fe cn-
tende, que tomarão algús erros. E por aqui fe vè íer efte & nã
c Rey do Abexim o verdadeyro Preíle Ioao doOricnte,ma*
gerara ocafiam ao erro cormim,de fe cuydar fer o Abexim, os

defeo*
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áefcobndores,queelRcy dom loam 2. rnãSdot!, corno acima

diíTemo^Òquaiencomendãdolhe, que bufcaííem hum Rcy,

chrifho Oriental, qleuaua a Cruz diante quando fabya fora,'

chegando a Egypto ócao-inar vermelho âc nam achando no-

uk doutro Rey chrithô,fcriaõ de hú, que auia no Abexim, fe

paíTou hú dcllcs à Tua corto,onde achando chriíhôs & cruzes

afsicJie como os outros Portugucfes, que depois por variar

vezes entraram naquelle Reyno,& acharão oraefWo.fepep

fuadiram nam auer outro, que pudefFefcr o Prcfle loam fen%

aqucUe,&portalopub1icrra5, St ficou correndo por tod#
Europa, fendo ( ao que parece) na verdade o Etnperador do
Otayo. Alem diíro,efcreuem os padres do Mogor,polia ia*

.íòrmaçam que continuamente andam tomando dtftcimperio)

tem entêdido,íçr na Tarearia, & eflar pegado egos muros da

C hirta 6c íer mais faéfl a entrada nelle por via da China q por
via ào Mogor, & côfirmaifto o q tocamos quando acima tra-

tou imos da Chinãóâ relação íj Qi padres do Paquim tâbera ti**

lieiãi deites chriítaõs.

Pata eira perigofifísima miíTam,5c nouo dcfcobrimêto/foy

efcofhtdo, hú irmão de nofla companhia,por nome Bento de
Goges,naturaI da ilha de S. Miguel, homem de muyto fpirito)

grandes partes|& que tendoaj para poder fer facerdote ona6
Ímderam acabar cõ c!le,q o foíTe,por fua mayta, humiídade,po

oqualtudo,6*cporfaberaIingoaRaríea,foy efeolhido pa ta5

grande empreza, que ellc tomou com tanto fpirito, & zeilo

4a honra de Deos, como ?o£© de íuas cartas fe vera, Sc porq
i* julgou,q o mab. certo caminho, por onde podia yr, era por
via do Mogor & encofHdo a feus Bmbayxadoret

,

qtatnbent
hi o para aqueUas partes, foy mandado de Goa aonde tãbc
^iera co o Embayxador de Mogor para que começaíTe fu*

Jornada de Laor,ondefeauiou,aísi da efmola dó Viatico que
fm Goa lhe foy dada.como principalarêtc com a que lhe deu
c!Rey Achebar, q foram perto, de quatrocentos cruzados

«Le aoíl* wocdâ, que por ívr dadiua de hum Rey mouro $



&tãoauarento,fciccufademuytoefpanto, Sc muyto mais
para aguardecer. Pofto que húa, & outra foi muyto pequena
paraosmuytosgaftos, quenão podaà deixar de fazer, em
hua iornada„a qual não fera, menosq de quatro atines de ida,
Sc vinda polia muyta diftancia do caminho, óc Vagares, das cá-
filas, de camelas, em que ha de caminhar: indo fempre pollos
campos, & defertos, íem nunqua entrar nas cidades k nâo ra-
ramente. Eloi mercê de Deos acertar de partir da.quineíte tê
po o Érnba) xador do Reyno de Caygar, que hc na porta do
Catayo,em cuja companhia vai,, ainda*, cue não cm trajos de
Português nê de padre, raa&em tfófe de Mouro com Cabaia,
Sc touca, treçado» na finta,, arcos, & frechas, & coro* titolo de
meacador para não íer conhecido,& poàer»/com menos peri-
gue paliar por meiodaquella valia mourama^Leua por com -

panheirofeu^hum homemgregp de nação,.poe nome Leam
grúnam* o qual os padres lhe ne^ocearão, por íaber bem á lin
guoa parfea* & turquefea, & por fer homem bom- chrifião,
&derru*ytoaej;pcio^ & que puramête por amor;dos padres,

;

Sc da companhia a ceitou fazer efla tão perigoza, ^compri-
da iornada, deixandoo ordenado^ que tinhadcl Key, que era
hum cruzado cadadia, Si ( oq mais he ) fua própria moJher,.
corisquem auia pouco fe Cazara. E para que ie entenda, o fpi-
rito, & animo

atcom que efle bom Irmão noíFo acdtou* Sc co
ineteo.xftaçmprefa, porei aqui alguns capitulo s, de cartas fUaé
que efereueo aalgus dos padres, Sc fupertore^ quandoeftaua
para partir de Laor, Sc depois de ir ja por caminho. E em hu-
ma Refere ueo ao padre vige prouincial a 30.de Dezembro de-
4í2. òiz aísiw í

Foi noíTo Senhor feruido trazarme afaluarrtêto aeíla Laor
tfonde fico jade partida, para es partes do Catayo, não o ouii:

fazer fero primeiro comprírcom aobrigação deuida, cie efere-
tiera v, R.paramedeípedir, delle<St de meus amantifsimos
irmãos, que Pcffas par tes do Sul aadão^ parti, de Agra aonde
tira o padrf JLeronimo Xauier,a vintauoue dg Oitubro ao rc

fo cjue dciic me defpedi^ & do padre António machado, def-

eito
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pi também a roupeta que trazia, para veílír os trajos da terra,

cllesfaôos que trago agpray não fei encarecer a v*R. o que di

zia a fua alma o noue peregrino de Iefu Chriíto quãdo k vio,

neftes trajos tarn eftranhos, & quando me defpedt dos padres

qtodaaquelbnoiteeíliueráocomigUQ, aqualtoda íe gaitou

em doutrina, & enformações, do q auia de fazer , defpedime

delles com grande fcntimento,& comecei ioguo a caminhar

para Laor, pello caminho, hus me tinhâo por faide» que quer

dizer parente dé Mafaroedè,outros por grande no Reyno de

Meca, mas nâofabiameítèsnuferaueis as efeotas cm que ti*

nha aprêdido efié peregrino- Seja o Senhor cõ tudo louuado.

Chegei a Eaor aos Oito de Dezembro dia da conceição cie

ncfla Senhora, não me fui para noíTa caza aonde etóo padre

Manoel pinhcyro, 6t o padre Cot 6%porque trazia por regi-

mento que não foffe la, fiz a faber aos padres da minhachega

dá, foirae vero padre Manoelpinheiro commuyta magoa de

feu coração, por me não poder fazer os sgazalhados, q nofla

compauhia coíturoa, fico agora em caza de hum Venezeano

por nome Xôão Galifeo, & da qui me vou negeceando com

titolodé mercador, para mais difsimulaçãò, ando com huma

barba, que me da poHos peitos, St o cabelo comprido confoi

me ao coílume da terra^Tudo padre meu íe faz por amor da-

quellè fenhor que.unto nos amou, <3c fhdecco por nòs
5
peço

a v. R. que quaado eSà ie» me dígua bua miffa a nt>ífa fer>ho*-

ra da vicWia, para que ma de coi tra todos meus imigos, &
trabalhes, oue flordiante tesho, Sk o mefmo peço a todes os

padres, & irmãos deíías partes, porque bem íabem r que fou

roandadocmmèiode tantoslobos capitães imigos dejioíTa

fárciafèimas vou rmiy to confiado» ert> as fantas orações de

meusJ padres, 5c irmãos chariísimos, o nome que agera tenho

he Banda Abeduli, que quer dizer feruo de Deos, eilé n orne

tnepoz 6 padre\ff*ronimoXauíeri quando delíé me parti. A
minha chapa ejaé neíta carta vai, be de huma neí ? que trago

jit> dedo, conforme ao coítuttre da terras h
£1 Rey mf fez muytas charidadesacom me dar grade parte

de minha

w»
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d, minha foftentaçao para cite caminho, paguindouStambíodo t^po, que <mm aa Indique foram alguu, mir, *Eí
os gaftos que h Z da índia ate Agra, Qeo* o façachníláo, quefaeo mifnor bem, que lhe poffo defejar «efta vida. Reftá fo-mente dar hum grande abraço a V. r. & aos meus chariísimos
padres & irmãos dcíTas partes, a p2Z de Icíu Chriílo fiW«com díes, & v* comip Amen

?
dç Laor a 30. de Qezembro

2^^ qU
f
eílanc!o P^a partir, efcreueò ao padre leroní-

!S«r?
C
Sr*'**

dC ^acreyro de *»* d^ *6u Refpondo
a orca de \a. r. acerca da defpedida, que teue com efte fçu ir-m4o, cerco padre meu que quando a comecei aíer foi taotaa
ternura de meu coração, com que a hia eunfíderando que íoqmm Senhor o faba, faz voflYR. bemdeesforçireftepobrç
2inho, com femelhantes cartai, doutrina, Sc coníelhos,não
poiiodei>çar, ded^eraqueilas palauras,queo Apoílolo Ltn
^auio dma, Vm eu,mas ja não eu, mas viue emmm ÇniC
to, porque confiderando e!!e, à doutrina, & palauras do mef.
•no Lhnfto, vcoâ dizer tantas marauilhas, emfu*s<5c piílo-
Ias. Puis V, r, fabe tanro das (agradas eferipturas, n*a éiUe
ée regar eira terra feca, & tão nccefsitada das iofluenciís da
Ceo, para que poíTa <fcr,& trazer fruito dàs p rtes de Cat u\
onde (ou por obediência enuiado, & ainda que a noíTa cornpa
unia de lefus, quis fundar hu edifício tam grade, cm uliceffe,
que demandaua mais altura, com tudo encoítarmeei 4 furada
eícnptura que diz, potens cíl Deus de lapidjbus ifKs, Scc. pa-
dremeuleronimoXiuicr.Pidiemeu fiqueíTe roffa R. em^
bora, de ca donde eítou, <5c donde quer que f>r, íempre me
lançoaeíks pes íem nunca delles me lcuantar, beijandoo*
inuytas vezes, Sc pedindo perdão de minhas fàhã$ t a minha
alma deixo pofta na mão de V. r. & rm Teus fantos facrificios
feita hum facnfiçio viuo, diante da fantifsima trindade, permi
tira íefu Chriílo, que ainda cites meus olhos veram nefta vi-
da a y.t.Sc então poderei dizer oçàfUico de $yitHam,ja ago-

ra feulior



nr~.

CatAya. 64.
lafenhor, deixar Ir voflb feruo im paz,^t fc mais nos não

virmos» o que primeiro for gozar da bemauenturança,ítja

medianeiro diante de Deos para o outro, para que aisi cita

minha nao fmha, p oíla eicapar das tormentas ,& tempefta-

de s deíta vida.

Tanto que chegou o Senhor LeamGrimão meu cõpanhcy
rojcora que vou rnuyto contente & alegre, loguo determina-

mos de nos por ao caminho,ja temos tomados os camelos, &
partirnofemes atèDomingo porque eje que be a primeira fe-

ira íeyra da quarefma paílamos o fato à outra banda do rio ou
de eira a Cáfila que vay paraObuljleuo as lembranças, & re-

gimentos,que V. R. me mandou,cõ a minha patente & a car

ta para os do Cata} o,& outra para os noflbs padres que refi-

dem na China no Paquim^cuo taberna lembrança do fenhor
Arccbifpo de Goa,que trata accerca das fcifmasjquc auera en*
tre aquelles chriítaôsj leuo maJs hum papel em que vaõ eferí-

ta$ todas as feíras mudaucis ate o anno de feifeentos & vinte.

Vou muyto bê negoceado,naô falra rnais,qfàcrificios$ & ora-
ções dos padres & irmãos da índia, & Europa,aos quacs V*r,
por amor de Deos efcrcua,& peça me encomendem a Deos,
leuo mais a forma & nome de noíTorcuerendo padre Geral
iobre minha cabeça, aeõpanhadacom os meus votos que te-
nho fey to a Deos & a toda a corte eeleftialjlcuo^tambem a fir
ma de V. r. & do padre Bobadilba,& as dos padre*V ifitador
Nico)aoPimenta,&ProuincialNuno Rodrigues^ tudoiíto
leuo a modo de reliquayro de Mouros.metido entre a teuçaj
cm meu pcyto leuo húa Cruz com dons Euan^elhos l de S*
loarn, In principio era Vcrbú,& outto de S, Marcos, Euntes
in mundum vniuerfum, eftas faõ as armar de que vou armado
peço muyto a V.r. efcreuaa meus irmãos nouiçospara que fa

çã c raçaô por mi continuamente, aos quacs amo muy fo,pollà
grande comimiça^que tem com Deosnoflo Senhor. Epor
fer jirdim que he continuamente recado com as graças do ceo
fendo elles tam mimozos& tanto de fua camará, forçadamert
|chaõáefçr ouuidasfuas orações,& penitencias- Padre me»

he nece»
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he rreceílarío começara caminrnr,petlo q dou fira a cila carta

naõ no dando nunca minha alma às Icmbrêças de V„r. aqual
com todos feuç fentídos,ja mais fe pudera apartar, de tanto a-

mor Sc charidade,quanto V. ri fempre mo(Irou a eíle feu ir-

mão Bento de Goes,efpecialajente nefla feia partida didome
tantas aducrtencias, como experimentado & vífto em traba-

lhos, porque,quem os naotem pajfTados, nê tem apalpado fo-

mes, frios/edeSjdefemparos^am poderá nunca atinar com fe

melhantescoufas. defpidomede V.rf npcxtenor,pedindolhe
me lance íua fanta bençan3,naõ me defpedicido nunca no inte-

rior. De Laor a 1 4. de Feuereyro de 603.
Noutra em que o irmaõ refponáe a huma do padre Manoel

Pinheyro, (íreado ja andado cento õc dous couces, que fam ou
trás tantas milhas) diz afsL A de V.r. feyta em quatro de Mar
ÇO,com as nouas doReyno recebi,em fete deíle mesjnam pof
ío declarar a alegria,q minha alma fentio cÕ elía,& ddfte fenti-

mento,& das faudades, queleuo,nam pudedeyxarde chorar

muytas lagrímasjraufadas todas,de amor que tenhoameiís ir-

mãos, do$ qnaes me lembro todos os dias nefla foiedade,& to

mo por grande recreaçam minha, lembraram, deíuascoufas,'

para minha alma ficar fomentada no fpiríto, em que álgú tem
po íe recrçaua, & como o caminho hetrabalhoío, óc enfado*

nho, <3c eu naó poífo correr tantocom as obrigações exterio-

res de me encomendar a Deos, vío no interior de algúasjacu-

latórias, faUndo com JDeos o qual finto meda esforço pa-
ra leuareíra cruz, aqual porueruura nos olhos das gentes, pa-
recera muy carregada, mas a mi me vai parecendo muyto leue

Ôc fuaue, pois he tomada puramente pollo criador de todas as

coufas, ao qual ofTercceo tudo para íua gloria, óc honra. Nos
atè agora iejuamos, & o noffo comer não he fe não a noirc,

pofto que com grande cufto noífo, o comer não he fe não hã
pouco de aroz com manteiga, & Apas de carregação, & al-

gú as febolas, 8c quando comemos hum pequeno de peixe fal

gado, do que la fequey, he grande mirno, os frios fao muyto
grandss, porque imos correndo as ferras, que eftão cobertas

ckneue,



tícQcãímas ímtãwékps trabalhos os qua.es leua.Com mny

fuauidade faço paiticipancesV. r. &a coóos os mais compa

«

nheyros, que nefia miífom andamosj «os fantoa faeriíicíos de

V. r. &c. Efeftâ prouincia do.Gaçar céto & dons couces de La

©r! Outra carta efcreueoteiadoja andado kh meies de cami-

nho^ diantç,eih que dis* ir por entre gente mny barbara&
cruel, masfem nenhum temor porque Tcua a Deos contigo:&
afsi o refpoodeo a hum Rey bárbaro, que o ameaçou,o manda

ria botar debaxo dos pes dos Elefantes»que cite nada;tcrnia i,\c

fbuícaaa ourra coufa, íenam morrer polia ky faata do verda-

cdeyro Deos& Criador do vnitterfq.

Coufas do Rtyno de TtifnagL.

ca*, x.

f Da mifam& rtfidenela de (pamdepi

corte deí Rey deBifk^à.ffmaif cafas

da CompanhiAque naqueiíeRey-

mefiam*
VM dos Reysgcntios mais affeyçoaJçf,a nofla cS

panhia de todos, quantos ha no Oriente, he e! Rey

de Biírttguâ. E afsi ha ânuos que tem es ncíTus ena

Tua corte & os cílima, reíprita, éefauorece demo

do, que não fe podèra efperar mais de hum Rey chriftâo, & a

íeu exemplo, f*zem também o mcu»o,fcus capitais, regeda

res, Naiquis,& fenhores dd terra. £ geralmente todos aque-

\\t$ gentios, que h« coufa de grande admiração, & floria de

»«>ffo ferihot, 6c de lua faataFè,E pofto que ate gora á conuer

faõ, não he tão grande como fe defeja, porque (aõ eíles gea-

do* ^ifficukofos de arrancar dos (cus ide dos, he porem cou-

fa, de muy grande cOima, ver orefpdto,cVako conceito quç

WâMÍvamm ài lcy dç Desconhecendo maytos fer ella a

- r~ ~
*

" i^| yerda-
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verdadeira! & que não ha caíra cm que os homens fe pcfTairr
faluar, & que toda aky dos Pagodes he mentirofa, Sc falfa,óc
chegar juntamente hum tão poderofo Rei como he o de Bif-
naga, a daí licença aos padres para tere igrejas em fua corte,<3e
pregarc o Euangeiho, & todos Uuremente fe poderecm faZer
chriíTãos, & o q mais he, dar eUe mefmo para fufírentação dos
padres reada baftantifeima, como faõ mil Pagodes cada àmoy
que fazem perto de mi!,& quinhentos cruzados.
Alem difto antre os outros bens, & proueitos q def^a míf-

íam íe íeguiram, não foi pequeno, arTciçoar tanto aos Portu-
guefes hú Rey tampoderofo, q para rcncuar a mizade, q feus-

antepaílados cq elles fizerâo, 6c agora ja de todo eftauaefque
cidoy mandou ao Viforey feus embaixadores, cõ húa honroía
embaixada, em eõpanhia dos quais, quis cjfoílem tambémor
dous padres noflbs, q efluão em fua cortc,mas cõ condição,»
auiam de tornar loguo,eorao tornarão, juntamente cõ os em-
fcaixadores, os quais diante dei Rey, & dos mais fenhores da
ccrte, não acabauão de apregoar,as grandezas de noíTas cou-
fas, & as honras, Sc fauores. q do Viforey, 6c padres em Goa;
xeccberão|0 qtudo ei Rey eítimou tanto, q daiii pordiáte fe
snoftrou,aiada muyto mais affeiçoado aos padres, & mandan
dolhe o Viforey em retorno de fua embaixada, outra mui ha
tada^eííerecebeo o embaixador c5 muytas feitas,& aparato.
Porq chegando a cidade de Cbandigriofahio areceber hú dos
frincipais do confelho real,cÕ ElefanteSjCamelJo^CaualIos,
átabales, &maisinftrumentos de alegria, &iefla, áco apozê
leu nos milhores p^çosdacidadie: &porq neíle tépo elRcy
cítaua cm Trepetr,qhe húa cidade duas legoas de Chamdearii
Hiuy fcrmofa, 6c grande, Sc como outra Rom&pasa efla *ehti !

lidade, porcaufadu Pagode muy venerado^ nelta ha, aonde
concoire de todo cite oriente gentekumerauel, que vemeÕ*
grandes deuações, &efíertas, aviíitar eire Demónio que fe

chama Permal. Aqui quis el Rey receber a ncíTo Embaixa-
dor, ao qual mandou bufear cõ muyto aparato, Sc magefbdey
por hufeu intimo pnuadp, efgerouo el Rey no interior de hú
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pateò grauiTsírtio, onde eíiaua náoco ve$idos ricos pôrq oí

não coftuma, mas do pee ate cabeça cuberto de pedraria, ma
nillas, & ramais de pérolas, em que eotrauam du:s joas de cf«

tremad* fermofura, q eráa nua címeraJda cercada d* grandes

pérolas, <Sc finos díam iRf es; outra bum fUrbí de truyto ptcçci

«5c notauei grandeza. Chegou o embaixador., pòs os gíolhos

lio charn,o Rcy o fez toguo leuãtar
;& alentar, recebeo a car-

1 i» & preíentc do Viforcy ,cõ dcmoítraeõis de muyja alegria,

Tr. tou ih mizade, & comunicarão, q cõ os pottugueíes defe

jaiia ter, 5c outras coufas, pertencentes ao bc do eirado. £ de
pois de tudo iíto deipedio ao embaixador cheo de merçes, &
honras, de aos padres tnoílroumuytomaiorgaíalliado, &a~
leiçâo, &afsi indo no anno íeguínte o padre Alberto Lae reis*

vice Prouincial da Proui.uci a 6o Sul, viíitar aquella reíidêcia^

ri Rey lhe fez muyto grandes hoarras,& gaíalhados, mádanr
doo bufeara noiTa caza polló íeu fecreta rio, praticando ceni

cllc íBuvto diuagar, 6c íignifícaodolhecõ rpuy tos finais exte
fiores, & palauraSj p rouyto q eílt naua os padres, & q a inda

os auia de acomoda* mi! hor ,3c actccentarlhc atenda dos deus
ínil pardaos, cj cada aSno lhe dauão. E agardeeeo muyto o pre
íente, q o padre Vice prouificíai lhe leuou. E quando fcouue
de vir lhe mandou dar para ajuda de eufta duzentos pardaosj

Nem he menor o amor, & afeição, que aRainha cambe" tê aos

padres, aqua! lhe tem dado opnrto de Paleacate, que era fcu.

jE eftaa íeis legoas da cidade de S Tvme,©nde primeiro mora
ram os Ar ~riemV > §: poitugucfes, quâdo a eíta terra visrl* ,$c

pede cõ eficácia L;çã âlli os padres huma igreja, & caza w uaf

pata o q utereçe a renda neceíTaria, coufa de grande eflima, <§C

q nòs cõ todas as í orc^seuueramos de procurar, por U r hum
porto, rouy acouiodady & a prepoílto para tudo, & ter barra

£rãde todo anno aberta aonde vuõ varar os nauios q ne(r.t cof
^aifiUernaõ, q por hTo os Olâdczes, dauão paeile dez mil ctu
srados, par^ faz crê a! li aíTènto com fortaleza Sc cabeça de efta

do y mas a dificuldade de noíT» pai te he, à falta de gente para

acodir a tanto.

Rr a 0'ímVf
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O'frU-yto-qÊ defenda cenue riam deftes gentio 5 ; mais ef!à

w*efpcraçasdefimiBo> q no qjde preffcntefe colhe: afsípoi-
los padres andarem occupadosfmaptcdçr a lingoa, cVcaftti
wes-fcusrcomop-òr a boa índole & inclinnçam, que nellcs vão.
defcobrindu para receberem bólTa fanta fè^perq com no pria
cipio fogirem dos padres ag-r; tem ja perdido o medo de nta
©eyra, que os vera bufear 6c comunicar cõ elles com tanra con
fiança como fe foram feus naturaes, & vem de ordinário à noC
iHgreja* pedem lb^fakm de noíTafanta-ley: & depois, que
felhe declaram cila j couías conforme a fa a capacidade ficad
marauilhadès, & confeílàõ, que a h61fí ley he a fariri & verdà
deyra,&rae faltou quem diííe, malditos fejam ooíTos paysr
pois nos não enfinarameouías tao {antas como eftas.£o raefí*
«io fecretarb do Rey , que he home de bom juízo Sc entes*.
dimétOyialando co outro de refpe) to lhe diífe,a Verdade he a
^ue os padres enfínão &tudo o mais he métira ^engano. No
mes de lulho de 6*03

. fizer ão os getios hua feita fora defta ci-
dade a hi feupagode, onde concorre© quafitoda eira, que he
duas vezes tamanha como Euofa, Sc atinada paliou rrmytsL
gête delia potfa ncíTa igreja

5
onde cntrtuao, Sc em táta quan-

tidade que para fc poderem renolirer 6c fayr, acodiraiu«s pa-
dres,& deraa-ordem com que hús fof&m faiado por hua p«w>
ta, que fkaea na capella, Sc entrando por outra para queíe p»
deíTefatísfazer ao defejo de todos: os quab quando fç diTpc*
diam fe proíkuão de gioJhos áo pee do aífcir, ò.ktfç eftaua hua
imagem dc/faluador a qual diziam em voz alta. Iefus -alumiai*»

me, íefiis ajudaime , fefus valcime. £ durou eíte fpc&acmV
por mu} to efpacovque cau>fou grande confotafáo aos padres
•queeftauampreíentes. Porque eramuytoíemelhante aocj;
fereprtfenta nas igrejas da chiiítandude, feira feira de endo-
enças. Em hum dos rres altares que temos na igreja, cila hum
mauedodenoifa fenhorade fam Lucas com o menino nos
braços a quem eíres gentios tem notauel deuação : porque câ
muy ta confiança lhe oferecem de contino Uns petições, Sc de
gois tornão muy tosielles, cora fuás ofertas, dazate, floras,

&CÍKi^
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& cheíro^para a igreja, grstiíicando eo#eíte$ finais exterio-

res, as mercês, que elles afãrmáo tcdhe feito aquellafenhora*

& ofeivminino, remedeando os em íuaê aeeeísidades, &di£*

to contam coufas maramlhofaSj pello que co eftes preíagios,

vai noílb fe&hor dardo, miiy «randes eíperatiças aos padres,

de aucrem de colher goade íimto de tão boa íeara > as quais

acrecentao amor grande qued Rey lhe moffra , 3& ©grande

conceito qi*e tem de feu faber, de virtude, Ôt*dú elle como to

dos os da fira corte grandes, & jfcqiienos. Ao qual )a por algti*

mas vezes os padres pregarão de noffa faníâ fcr&fez tão

grandle entendimento, de não auer mais que húm feo verda*

deiro Deos criador do vmuerío, que elle he agora, o q ja ifío

prega, &perfiiade aos feus. Pedem! he os padres por muyta*

vezes, os admita a di fputa com os Bfamencs, que íaõ os feus

letrados, mas clks
(
quejaBua Vez delia íâirão enuergonhá-

dos
)
por todas as vias reeuíaõ o encontro, dizendo que fuàr

couías não fepodem fazer tão notórias, nem comuniearfe da
quella maiseira. E tanto he ifro^ue fe os padres querem fabe?

de (eus Ritos gentílicos, & tornar alguma noticia dellcs, par*
Jhcsrefbrar, cão podem acharquem lha de, fer/io com rmiy-
to trabalho, 6c peitas>& as ercondida^é

Defafete legoas de Cha!?»digri psra a banda do mar eítâ ao
Ibnguó deHe, a pouòação,& cidade de fam Thome, na eofra
deite meimo Reyno

3 a qual he huma colónia de portugúefes^
veteranos, qúè alíi fe vão apoíentarj & cada dia vai em maior
crecimento, NeUa tem a companhia hum còílègio , onde de
ordinário refidem féis religioíos, obreiros muy to poucos

5
pa*~

ra os qtte faÕ^eceilauos, aísi por rezão dos pôrtugoefes, que
de nouoa vrm habitar,, como dos gentios nstfcraes^ que nofTo
fenhortraz Srfrii còBheiirtíeKrOjdeiKando os Pagodes, £ ido
htriãs, de que neíte Reyno ha mais, que em todos os da In*
àh. E afsialcm dm grandes fe micos-* que a companhia aqui
fazàneffc^SeahcrfcomosPòrtugueíes, êc ku.s filhos, h&
tmjygxadesosquiríaíísbc^Eziíaapreg^ão io tuangelho,
&coâUi;|iiS &s inficis>. que cada dia ie vão fiàutmndo, »
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cultmaçao dói; jajicjgbs chriíhõs, do* quaes eftà ja aqui feyta
huYboafreguefia>;;i conta d<:•$ noíTo*, que daõ moftras de mui
to bons chriftaõs, acomodo mavoem iscoiifiíiocs &facra*
mêtos & oç meninos pequeji ;s à doutrina, que fe lhes íãZ prj
UvBIÇ0Ji«ã-..& à

:
.tarciV,& hc d? graõ proueyto hua efcola de Ièr

^cCcrcgcrçniMiilauarqueos padres aqyi tem com hurneí-
tre /ceular, aque pagr,Ó à uaa eufta. Ouue muytos cafos mu/
notaueys na conueríam daigus gentios que por breuidadt fé

dcyxam
, mas narra deixaremos de contar alguns para céiR-

caçam (jo* ,que i§o lerem , Húa molhcr principal, & dai
principacu caíias q ha entre os gentios, fe conueneo uò de ve
aras^que vindoo pay, $c máy & marido & p crentes, para aprr
iimerem o nao pu ieratn acabar com eíla, 6c fendo por vezes
inaportunadacleUes, q deyxafle de ierchriftaã,reípodeo % que
l|Ktrouxeí£m h£a rraepina fua fiiha debu anno q lhe-ficara

çm caf* de fua raiy $c q entaõ tomaria feu coníerho, & refpo
rjeria,Nam lhe deferindo a iíro os /eus vieram vltinaniente cõ
recado 4q fbnbor da terra, que a deyxaíTem falar pollo menos
com feu pay, & parentes de vagar, Refpondeo q vieíTem que
cpmtQiJps fálari i

;
çpm taoto,quc lhe trouxefllm íua íih j.Ttf

miam os padres,que as lagrimas da miy, $c íaítimas dos parca
tesa moMerivm,porcrn ç!Ia fe m >fTrou (empre t?5 confiante,

em nao refpoder,rvtè q lhe entreg ttTem a fi<ha,q os parétes vie

rão,cm lha entregarj& depois q a teuc ern ícu poder, lhe ref-

p.õdeo refo!utam|te, q fe foCaii muito embora, q clfa auia de
ferrhnítaã, & cqíHo íe recolheo ço a filha pari dentro dz c a*

fa onde eí}aua
5 5c por mais,que a máy como dou-la,daua com a.

cabeça na parede,& os par|res importunauão&bradauáo, de

nada diflo fez caz-o: & afsj fe bautizou com ourras ? 7. ou 20.

pdíoas, ficado todos rnarauitbados de íu» coflãcia. Hu meni-

n » B adagga de onze atè doze aones, por çonlelhode húa le

n h- r » em cujacafa continuaua, fe mouco grandemente a f r

chriflão
f
&Seuado à igreja depois dcinílruydo, com feu p*:-

drinno p£madrinha,para receber o faa/to bautifmo$ ris, que

ceando /a
j unto da pia, vem de improuizo a mãy, i.nrâos «Sc

parea
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parentes, gritando a grandes vozes, & "nomeando© per ícá

nome.O padre lhe perguntou diante de todos elles na lingoa

Malauar, tninino quereys vòs fercbrifíaÕ? refpondeo m racf

ma lingoa & em voz alta,íí fenhor padre* alguém trouxeuos

enganado, ou vos fez força? nam fenhor padre. Pode ifro tan

to, que amãy, &parentes,que vinham chorando,& gritando

ficarão muy quictos,& corri muytoiilencio efíiucrarn vendo
& notando as cerimonias,que lhe faziam, do fagrado Bautif-

ino, & depois entrou a mãy c5 elle junto da pia,<Sc ajoelhando8

fe, aos pès do padre, padrinho 3c madrinha, comas mãos er-

guidas lhes pedio, que oulhaíTèm por elle, que era pequeni-
no. Comifto fe foy rogandolhe o menino a eila,& aosparen-

;, fe fizefTem chriftaos,ficando todos edificados,, de verbaltes

conftancia numminino, & agora comfuas contas àopefco*
ço vem à igreja frequentemente-aehafíè às miíTas ouue as pre-
gaçoens fem lhe cícapar alguma, vem a caza dos padres com;

tan to fizo,& madureza, que parece de 30. ânuos 3c nellefc
cftà bem enxergando a díuínagta^ &oef£eyto dofagrado*
Bautifmo.

Outra moça de 14. annos pouco mafeou menos,fendo caza
da, & indofe feu marido à g,aerra, arreceando que morrendo
elle IA,nam pudeíTe comprir os deíejosyque trazia de fer ehri-
ftaâj por fer coíturne entre eftes Badagas,& gente nobre quã^
do morrem os maridos r /botar@mfe as molheres: viuas no fo-
go, quando nam tem taninos que criar, éc auerem iftoi por
grande honra, Óc para ficarem rida$&& reputadas por íaUeas:
pollo que os prepras parentes as coriflrangem a iífb^quando
cilas recufam, posr namperderem fua h©nra êc nobreza: ^on-
de quando mordem eítts Nayqucr St fenhores>grandes,fe bo>
tanr logo grande numero de molheres viuas nofogoi Á con-
forme a a^, que cada hã tem juntamêt* comeUesiq fiiõâs ve-
zes qmtrocêtas,no q trazem poílo, grade ponto de fauflo jf&
nomer.ainda q efte rei de Bifnaguajq^horamín^eílranhamête
aborrece eíle brutal coíliime, nem coníeiite que íe ia§a: mas
$çmna o DUbo tam; arreado,,^^^ autOfizado^ouenâoMe
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pofsiucl tirar fe. Vejo pQÍstffaimoç& quéaefma -digito, abatiti*

1

«ariTe, dizendo qus mais qurria fer criftatia,& faíuar íua alma,

que guatdandoieus coãorats, es honrras, perder â vida, & aí

ma juntamente.

Jfumi ma /, & -filha de treze at-£ gtttaoftee anitos -vieras d*
quatorze lego** p ira fe fairêrê^hriítis .-Sibe Jo ifro os rétios.,

àiafrancia do.marido da moça â eflxouauara quanto podiam,
nus fendo auífado o padre pav dos chriítãos, & mandando la

aonde ciías eílauam e meirinho, com mim recado feu, larga-

ram a moça,que muyta mufcidam de infieii tinha cerçado:maa
em o meirinho virando a$<o'ftás adornarão a tomar,& lhe bo
taraõ hua braga de ferro no pee, com que ateueram preza to-

da a noite. Ao outro dia acodindo o padre achou cõ os outroi

gentios hum Brameae principal, o qual lhe começou a fazer

grandes queixas, que naó era re«a6, quizeffc cirar a moíhcra
teu marido para a fazer chriftam. Refpondcolbe opad/e, que
antes o filho, & filha ao pai, & mây, .& o marido a molher,fe$

auiâm de tirar, quando quizeflem feguir a Deos verdadeiro

mas com tudo, fe o marido quizeffe virtomarfuamolher,elU

rção cazariâ com outro, & eíperariaporellc dousmezes , o q
ouuindo afsfrõ marido, como os Bramencs, que eírauani pre-

íentes reiponderão, loguo: grande Iey, & grande Deos. cm
fitu vejo a moça cercada de Toldados, q a vinham iaquietatido»

que fe nam fizí íTe chrrftam, Sc o marido juntamente, & fen-

do preguntada como apebre fc vio nomeia de tanta gente,

enfiada, & tranzida, milharia para hua parte, 5c para outra:<5c

indo para dizer quefi thefbraõ todos a ituõ> Sc principahnen

te o Brameoe, o qual lhe prometia dinheyro para que fc não

fizefle chriftam, Sc q afaria ferua do Pagode, para bailar fera -

pre diante delle* que he o mefeio que paraiuntameute fer mo
Iher publica, & folteira, ( porq he taó grande a cegueira def*

ta gentilidade, que tem iíto, quando íefaz em feruiço do Pa-

gode por grande (antidade, ôc honrra) o p idre virdo a ma'icia

do Bra nene,íe fin^io agaftad», & botando todos polia porta

fera, o reprendeo ^raadeoKutc ,& deu ordem, que a n ãv, Sc

filha foi--

k
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filha fòffcm portas cm caza de Jfiiia viuua honrrada, tj os~meí-

mos gentios efçolheráo ande eíiiuerâo três, ou quatro dias. £
finalmente fendo preguntadas fe queriam Ter criftãs pollos

mefmos gentios^&diáte do Bramene refponderao q fí:q para

iflo vierãVda fua terra , 6c dízendolhe, o Bramene comonao

tínheis vos dito, que naõ, & q queríeis eíUr no Pagode? Ref-

pondeo cila iflo diíTe polia força que me vos iizeílei, hora cô>

promtiTas de dinheyro,hora com ameaç,as,atè me pordes hua

braga de ferro: eu hei de fer chriftam$ §c afsi o foi, Sc fe bauti-

zou com muyto contentamento*, Sc alegria, triunfando dos

gentios, Sc do Demónio. E preguntada depois fe queria cazar

com feu marido, o qual era torto, Sc com belidas nos olhos,

de quem ella dantes fogia. Refpondeo cu nenhua vontade te-

imo de cazar com elle, rnas fe cíTa he a ley de Deos eu efioji

preftes para aguardar,

Outro mancebo nobre, & Badagua fe veio fazer enriflão:

Sc com ter grande auorecimento, â molher entendendo pors
ív r obrigado, depois de chriírão a eftar preíles para à receber,'

fe ella quiíeíTe, Sc que era neceíTario requerela para iflo, ainda

que com grande repugnância o foi fazer em companhia de hík

padre dizendo, que ainda, que iflo lhe cuíraíTe muyto , cem
tudo eíraua preftes para véçer todas as difficuldades para guar
daraley do verdadeiro Deos, que recebera , Sc afsi com efra

viroria, que de fi teuc ganhou para Chrifto a molher, porque
Cila a inda que eítaua efcandalizada, efquecida porem de tudo
contra vontade de fua miy, Sc parentes, íe veo com feu mari-
do

)
Sc recebtp o fanto báutíímo, & aipdados com a graça c!o$

facrameutos, viuem ambos muyto bem, Sc cpm nmyta con-
formidade.

He òoraguodefta gente nouamente conuertida da Vírgê
fiufla Senhora da aííumpção,oqual celebrão eftes nouos chrif

tão* Com muyta folenidade, Sc variedade de inuenções de fo*
go na vefpora â noite, Sc no dia com prociíTaõ, de muyto a^-

parato de ctuzes
5
Sc charolas donde vão vários fantos,<5c paf-

íos deuotos aprepoíito da fefta, Sc danças de meninos ricamç

Ss te veftidos,
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te vertidos: Sc por remate Húá «.uílodia, com o farto lenho 5c
hum cabelo de noffa Senhora debaxo cie hu palio, co muyto
acompanhamento de tochas-, do que tudo reíulta grande glo-
ria denodo Jenhor

3 efpanto & confufaõ de gétioSj &mourof».
que polia capo eílauam em pinha marauilhados do concerto*
aparato, iimpeza^dasncílas feitas. Daqui defeorrem tarnbá
os padres atè MatTulapatam, que he hum porto & cidade de
meuros", que eírà nefta mefma cofia ondeie faz também
ir»u 5 tofruyto, afsi com os Portuguefes, como com os ehrif-
ta5s da terra.

Nefta mefma cofia pertencente ao Reyno de Bifnaguà, ef-
ti também a pouoaçam

;
& porto cio Negapatarn, que he to-

do de Portuguefes, aonde a Companhia tc'm humacaza, n* J

qual ao prefente nam refídem mais que dous padres; exercita 1

doosminiílerios com grande-proueyto fpiritual, & edifica*

çam daquellepouojo qual hco qfúrfenta aquellacaza, porq>
liam tem efrnolà, nem ordenado algum delRey. A qual poíto
que fe temia fenam pudeíTe ectinuar neíle anno. ouaomcnc5 ;

padeceiTemos padres grandes necefsidades, porfaltàrcm à-
quellè porto as nãos da Iadia, Máraca,-Bengala, hiwjpor re-

zam dos rernporaes, que as fizera dará colla, ou paliar de Iori

go;fem poder tomar o porto: outras por rezam dos Glande
zes, cofayro-s, que as tomaram. Cormudo quando menos ef*

peráças tinham, enraõacodio Deosconrraais copiofas mer--
ces,porque nam fomente nwnqua faltaram asefmolaspara íu*

ftentaçaõdòs padres, mas de nouo começaram a fabricar húa-<

igreja, que com muy to feruor vaÕ fazendo., fendo principal

parti? neíla obra, hum gentio rico, & honrado, aquém Dv o&
moueo, para tanto a ftu carga correr com efta obra, cm alem
das efmo!as,queel!e da paraiííb defaa fazenda, clle tem oa-
fumpto dás confas neceiTarias para dla,& fauoreçeas Deos i% i

to, que depois da eapelía fechada, dalli a poucas horas , ( que
fbramalgumas de grandes chuuas avento ) cahio o fimplex
todo abaxo, ficando a eapelía, com eílàr tam írefca fem pade-

cer perjuyzo algum. Couiá, que poz em grande admiiaçacn

a-toda*



£ toda a tcrraj que acodio auer hum cazo tara marauilhofo, te

doo quaíi por milagre, de modo, que atè os mefmos gentio*,

paímados diziam, que nenhúa outra virtude,<enatn a deDeosV
tiueramaõnaquella abobada,q namcayíTe &afsi ficou a obra

muy perfeyta 6c acabada,Naõ menos fe marauilharaõ doutra

cafojóxioy que cayndo hnm trabalhador de>humapartde,dç

tnais de fitjquo braças de altura quandoítodos lhe efperauana a

morte, ou pollo menos graue leiam, o bom homem en conti-

nente íe tornou a leuantar & fobio polia efeada a continuar

com íeu trabalho, fem nenhum modo de dar: & tanto rmi$

os gentios., atiibnyram eíle aconhecime to à virttudc de Dcqsp

quando dalíi aquatroou fioquo di*s, viram que cayndo ou-
tro de huma parede mais baxa de hum Pagode, ao íegundo
dia o enterrararn. Tenife feyto grandes feruiços a Deos, neíla

caza, em compor as. grandes diícordias, que auia ha rnuytoi?

a5ino5 neíre pouo, de que tem rcíu Irado muy tã$ mortes & p«.c

cados, Sc particiílarmenteíenoíou, que depois que neíiater

ra^.trou huma cabeça das onze mil Virgens* que fuy apri-
jncrareliquiiquenel!aouue:aqiial foy recebida dtríle pouo
com muy grande apJauzo* & íplerajie prpci{Fam,fcvCoírobo~
r u m.yjs apaz Sc conformidade entre todos, A eíl a caza

;

*(tà
anexahm igreja, que diíía flnquo leo;oas delia cm huma po~
«oaç^mdos gentios, que fe chama Traogabar, onde morara
.aJguoj chrifbõsparauas, ao$quacs hum padre vay confef-
1 <r algumas vezes no anuo, & íe la pudera rcíidjr, figeraffiè

mm to fru) to na çonuerfam dos gentios, mas a^aj^ d&ebrei
tos em pede tudo.

lia muy tos annos, que neíta terra fa!eç?o o padre Francif-
coPerez, varam que íoyde muyta virtude c^fanaidad^
& por tal tido em toda a Inda

. aonde era nitty^ÇQ^beckia*
qua? porque aCompanbía nsõ tinha caza neíta terra,peJio ao
tvmpode{cuíaleciir)fto,queo enterraííem entre os pobres
do hofpita', mas os irmãos da fanta mifericor dia,lhe deraõ íe-

puhuranpmeodafuacjpell^ m èr, & o tiu.ham.-aHi como ri-

co the (ouro, por cujasóra|,cés Úizàmxpxè rtòfíb; Seaheros li

mm
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orara dosafaltos qúeoNayque loítumaua antes afazer, por
qualquer leue ocanann Mas depois, que tinham aquellas fan-

tas relíquias,nem por coiiías muy graues, que os Portuguefes
lhe fizeíTem, os autxara nc lalteara com gente datmas; efte an
no têdo os padres ja igreja procurarão tresladalo para ella, o
que mm puderaS alcançar dos moradores da terra, principal-

mete dos irmaõs da miíericordia,íem muita dificuldade, & im
portunaçaõ.Auida pois a licença & aberta a coua, indo hum
jpadre ncíTo para tirar os oíTos os achou todos encadeados r ô
Ifrá rayz de groíTura de hum fio de brabante, a qual nafeia, de
«teb.ixo do ca/co da cabeça vnida a elle mefmo& iey to alli co
mo feu pè com muy tas ray zes juntas, & lhe hya liando todo
corpo atè chegar aos pès, enlaçada polias canelías, & metida

fólios giolhos: O que vendo todo o pouo o teue por coufa
ínyíteriofa, per n 25auer alli aruore nem coufa algúa, dóde pir

deífe proceder tal rayz: quanto mais que ella moftraua, que
«aícia da cabeça, &acabaua nos pès: ouue então muyto mor
difficuldade no pouo para eonfentir, q o corpo íc tirafíe, mas
cmíim com os nofTos prometerem,por plaura,5cefcrito,que

o iiaõ leuariam fora da terra, mas que na ivoíTa igreja lhe daria

lugur publico & viíra de todòs>fe aquietarão; Eroy trazido c5

hua foíemne proeiíTam, & grande concurfo de toda a «ente à

iroíTa igreja, onde foy depohtado & metido em húa ca') xa de

,Tcqua,paoincorruptiuer,que fe fechou em hua abodàda, que
para iitofe -'fesrj, &foy coufa rriarauilhofa, ver o feruoi & de-

*aiaçam
3com que todos veneruamaquelíes fantos oiTos, tendof

fe por ditofoya que podia auer,algúa coufa delk s.ou pol lo me
nosjquenellés tocaítè. Qtieyra noíTo Senhor pollos mereci-

mentos deítetam grande feruò feu, Iembrarfe defta terra,&
contierter toda cfta gentilidade de que eílà rodeada»

CAPIT. IL

5T 'BiscoupLsda co$<$ daTefcarid

\L



'Bifnagua. ?t
E R T E N GE efla coita ainda ao Reyno de Biína-

ouà, nella etlà fiúa das mafores, & miihores chriiíari

da«les de toda índia.. Cultiuamnadeíaíeis facerdotes

da Companhia, os quaes continuamente andam por;

aejuelks feus areays, defeorrendo dus lugares noutros por ef.

paço tie íinquoenta legoas, ajudando aquellas almas, queef-

tamdiuididas cm roais dê trinta igrejas edificadas no maríti-

mo da cofia, que quafi todo he ja conuertido a noíTa fa-nt£b fè

Alem diílô tem os padres doze ou quatotze legoas pollo fer

taõadentrfcjOndefetemfeyto mais de três ou quatro mil

chrifuõs» ôc noue igrejas em diuerfos Iugares,que hum padre

Viíita, deyxado em cada hun^a delias pejfToas exemplares, que
eniinem as oraçoens, & acudam a bautizar algumas crianças,

cm eftrema necefsidade,quando o padre efíá auíente. Outro
padre refide na cidade de Madure corte do Nayque que he fe

f/hor de todas eftas feerrasy onde também temos hãaIgreja. E
fce ceufa muy notaueI,que em todos eftes lugares, onde cítaõ1

as igrejas edificadas poífa ferra dentro, fe vè çeíTar cada vez
a ven raçam do demónio, & íeu poder, nam vexando os gen*
tios, nem lhe dando repoíla como antiguamente faziam,& an-

gora ainda Cambem fazem,n©s lugares afafêados da igreja.So-;

tíentamos chriflãosdeffacoita todas fuás igrejas de ornamê-
tos, & mais couías neceflarias muy cempridamente, & tam^
bem três faofpitaeSonde fe cura ioda forte de geie: a cujo ex-
cinpto também o mefmo Nayque gentio ordencú outro áW
diíTo eom fuás efmolís, fe vefíiranvmais de fetecemtas peíloas

&feempararara &cazaram mais deduzenras, quehe coufa
muito para eflimar.Bautizarfehiam no marítimo daeofta qua
troce atas pefToas, a fora os que fe bautizarao no fertão , que
forãomuytos, &mu) tos mais ouuerao de fer fe não forao as

reuoltas das guetras^queeítes deus anrtotfotjue entre cHríírã>

©$ &gentipíy as quais impedirão muy to o fruito da cõuer^ao ,

que fe hia fazendo, cujo principio , & fuceflo , foi o queXe-
fcgue..

.K* relagam;, paííàda fe tfe&rio d* vingança', qtie alguns'

mm
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«fcriftãosda.coIJa tomarão de hu gentio poJerofo, & feafo*
de muy tos vafTalIos, por ter queimado duas igrejas, & feitos
outros muytos defacatos aos chriftãos: 5c corno indo hua iru
drugada pouco mais de quinhentos entrarão a furtaleza, on-
deeile viuia, & matara irnnyta gente, & ao próprio fenhof
-aque-hiam- bufar, & fe recolherão afeufaiuo. Daqui tomou
ccafíao o Naiqueíenhor de todas aqueilas terras, como sen-
tio, que era, para vexar os chriftãos, rmikandoos em muyta
contia de drnhdro, por fazerem iítofem feu coníeniimento.
k como tirano, Sccobíçofo, que era, quis que eftc anno lhe
pagaílem outro tanto, & para iffo mandou hum capitão com
três mil homnes de p Ce, & algys de caualo, & elefantes para
q por força lhe fizeíTe. dar aquelle tributo, o qual fe naqueljc
aano!hep^3flcaijCodoíQS4Ilnosdahipor ^..^ ^^
<de pedir. Chegado a praia, mandeu loguo chamar hum padre
.para que perfuadiff^ao.schr.ítâos lhe deSVm aquella contia
c€diHhejro,queoN,i^ueíeufcho,r pedia, que iilo era me*,
nos que duzentos mii cruzado^ mas defenganado dos padres
^ue nem deuiam, nem podiam pagar tal dinheiro, mandou lo
£UO parte dafua gente dar hum afako em hum 'lugar, onde
.cRauaoPãtangatim mor, cabeça principal dos pa1rau3$,os
quais ainda que tomados de fobrefalto , fazendo recolher era
jnauics as molares, & meninos, fe defenderam dosimigos
© melhor que pnderamj Nefte tempo o padre Rekór>& mais
padres com algos cJuiRáoseíhuam em hãa ilha dcfpouoada,mm auia perto de ioys mczcSyCc tinhtm recolhido

, por cau
ÍA das guerras, & chegando aHia cazo da ilu de Manar ; hum

i .capitam dei Rev com duas fuftas de foliados portuguefes Jhe
pedio quifefíe ir fauorecer, &aiudar aquelle lugar dos chrif.
tã^s.Oqueelleloguofezcom muyta vontade, & zello: &

- chegando a hum Pagode dos imigos, que ãolonguodo mar
oeftaa, o começou a bater- com a ar telharia

1

. O que vendo òs
Bramenes, & toda a mais gente que femi im ao Pagode, fe pt|
lerão loguo einfofijida, Sc fe furão ao capitão genrjo dizendo
Ihvjue fe eile infiUia em fa-fcer uul à pauoaçâo dos chriíráos.

J



cjtie os Portuguèfe* lhe auião oe deílroiraquelle Pa >õde, tãt>

'venerado de toda aquelia gentilidade, pèilo que o capiíâo íc

veyo a concertar com o padre com bern dos chrifta5s
)
& mtiyt

to melhor do qúe fe efperaua. Porem como fáõ gentios infi-

cys, nam perfeueraram muytb nos concertos,que tinhao fey -

to,& aísi; tornando os gentios afazer exercito, vieram fobre

Vaypar>& Bembar 3t Tutueuriíii. E pofto que os chrifkõs

defendendofe mataram alguns desimigos, todàuiafe embarca
ram 3c defpoiioaram os lugíreírcom muy ta perda fua 5parque
Jhe faquearam as cazas 3c tomaram o gado,que foy rr.tí) to,<3c

çueymaram todo lugar 3c as cazas dos padres 3c querendo tã

bemqueymara igreja nam tfue effeyto, per ferde pedra 3z
cál. Mas entrando dentro fizeram ncila muytosdefacatòs, 3c
procurando também queymar, 3c cortar h&a ferinofa cruz, q
no terreyro efrâ: ainda que lhe aplicaram o fogo, 3c com ma-
chados, a começaram a cortar, nem húa coufa, nem outra teue
effe) to em.Tutueurim foy ainda mayor a perda, porq vindo
o Rey do mefmo Tutueurim, que he hum gentio falar a falfa

fè aos padres, mandou por outra parte hum golge defolda-
dosi 3c às eípinguardadarfizeram embarcar a gente, que eíra !

qano lugar,que era pouca- por kt a mais delia hyda para ou-
tros lugares, &ne Ra reuolta mataram algumas molhem, 3c :

iBeninosi & vindo ao ncíTo Golíeeio , entrando dentro to-
maram hum padre, 3c oleuarão prefo, roubando iun t a rne ra-

te tudoiquantopuderão, afsinai&refa , como no feminaito,
3c nos baixos do collegio. No cabo de dezoito dias largarão
ao padre por quatro mil pardaos, que os cbriíláos lhe derâo
porelle, temando^quee mào Rey craatiffe. Dcípouociiíle
tile legar de todo, & os padres íe forão para huma Ilha onde
agcraef^âofazendo-húacaza,qiie*poíra feruir de Collegio,
& rortaleza, em que tenham íeguras as coiifss neceílariasjpa-
ra os que nt ff a cofia arrdáo,:poà na terra não he pôísiâeí eflã
do entre gentios, 3c fogeitos a tâm continuou fobre faltos, A 1

**

igreja niatríâc do lugar^tarribem foi roubada, clcpto&nadaco-
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moa noíTa, & nefles contínuos irabalhosvittê* os padres poc
aqueIJas terras, por não poder fcr menos pois andam entre iq

fieis, & imigos Ho nome de Çhrifjtó,

NolugardeTripaliçuri, aepateceo hum çafo flotaue!, &
foy

,
queimarfe os armos atras X noíTa igreja fem núnquale

íaber quem lhe puzera o foguo.Eíte anno por duas vezes lho

puzerão, mas acodindolhe com diligêcia não fe queimou , ef-

pantauãfTe os gentios, que paquelle lugar viuiam: ôc dizião q
era milagre naõ fe queimar húa igreja cuberta de palha: mas

hum delles mal inclinado determinou fecretamente porlhe o

foguo, para efperimentar fe milagrosamente fe apagaua , &
citando ardendo, dizia como zombando aos chrtítâos: toda

via a igreja queimdTe. Eíle da hi a três dias fe inforcou, & em
todo corpo lhe aparecerão hiias queimaduras como d? foguo

jNáoíefabiaferelleoquepozo foguo a igreja , mas arriãy,

em fua$ lamentações , ôc choros o deícobrio ; dizendo

quem vos aconfelhou filho qijç puzeíTeis o foguo a igreja dos

çhriítáos? Di nde fe entendeo íer euidente çaftiguo de Deos.

Outro gentio grande feijticeiro, £vi conftrangjdo por hús ho-

mens mãos, à fazer hús feitiços a hua molher chriílatn , cora

os quais dizia, que a auia de fazer morrer ardendo, em viuas

chamas, mas permitio Deos, que o mal voltaíTè fobre feu pro

prio autor: porque tanto que os fez começou elle mcfmo a fe

queimar, & arder em foguos, dizendo cm grandes vozes que

os Diabos o queimauam, ôc com cite tormento morre© o mj-

íerauel em efpaço de dous dias,

Çoufaf-de Ceilaml

CAPÍTVLO. Xii;

Como os nofos entraram na Ilha de Cellam

afundarão nella caZja, for mandado

de fua Adaaefíade.
J * ' O primeiro
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Primeiro padre de noffa companhiaí que entroa n

;
«

ilha de CeiIam,íoi o padre meftreFranrifco^ha mais

de fmcoenta annos, & nclla pregoa oiagrado fcuan-

geiho, principalmente no Revno de Cândia, onde

conuerteoomeímoReyv6c ttiuytos dos íeus. Dali parac*,

como os reli^íoíos de hm Francifco tomarão â lua c^nta a ca

irrfaõ daqlUllha, & não moítrauáo gofto, qos nofIos da co

!e rctirauao loçuo por me «uiu n.i v«i ^v*.««^- , r

Etáo brande tento trâzíã^míto os mefrnos padres que indo

no anno dencuenta, Sc fmqao^ padre Manoel da veiga a f£o

ma por procurador da prouincia da índia; expréílamente lhe

mandou o padre Francifco Cabral, que então era prouincuí,

que nern por fua via, nem da Companhia, de Europa ,
defle a

faa Mageftade as c-rtas da fortaleza de Columbo, por ter no

ticia, que nellas, lhe pediâo padres noílbs para Ceihm. b lo -.

cedendo então, Cair o padre Antonino efquipano, do catmei-

ro, em que por algumtempo éíteue cfitpoder de Dom loa»

o aleuantado: & vindo ter a Columbo, querer a meCma cidade

retelo, (em o deixar paíTar a fua primeira reftdençia , o ntel-

mo padre Prouiueiaí, entendendo, que os padres de S. Fran-

cifco nam tomauao bem fua ficada, o fez lpguo fair da cidade,'

por euitar contendas; O mefmo aconteçeo,no têpo do coridc

A^m«iriteViforey J
& fendo capitam de Colúbo Do Pedra

Manoel, que defembarcando alli deus padres da companhia/

que vinham dê Malaca para Goa, os moradores de Colnmbo

os receberam enrn muyto amor, & çharidade, $,lh.c fizeramj

ranta força, q fícaíFem alli, q chegaram aos encerrar na igreja,*

te o nauiodat á vela: mas os padres fc valeram do capitam pa-

ra q os defere pidiííimifendolhcríefte requirimeto intereeíTo-*

res m meímos padres de S.Franciíco que procurauam íuapat

tida daquella terra,

Porêfememj32ro;o4etttáoiíto,&por mais repugnância»

«me aoffes padres íempre tiucram de ir morar cm Geilam
> íç\



jyiam.
pollo refpeito acima dito, tacedeo no anrio de 6 isvqijjs indo"
ôbifpa de Cochitn Dom Frey Andre.( q he religioso da mef-
ma ordem de Si Francifco ) riíitar aquella ilha de Cei!ao, por
fer de feu deílrito: pollo q nella vio, & palpou,& difpozifTno
que achou na terra para bem de rnuytas a!mas,fe deu por obri
gado êm canciència, como paftor que he da quelias oueJhas,
a fazer tudo quanto foíTe poíiuel, para que os padres de nolTa
companhia, foiTem fazer aíTento naquflla ilha, & entendei:
também na conuerfam, dos naturais delia. Eloguo por cartai
©rnandcúpedirafua Magerrade,&.em-pr-ezençjo tratou cõ
€> -Vizorey, & Ârcebiípo de Goa, 6c porque auiaja dous ou
três annos , que ína Magcílade tinha eícrito ao conde almei-
rante Dom Framifco da Gama que então era Viforeeyque
f>or quanto tinha entendido íerem neceílarios mais opera
rios para a cónuerfvÕ da gentilidade de Ceilam, por sráo bafta
rem os padres de S Franciíco lhe maíidaua, que cómuoicafTè
«Re negocio com o Arcebifpo, &inquifídcres,& mandafTem
aquella ilha os refigiofos, que julgafTem fer neceffarios, por
virtude deíla carta, pareceo ao Viforei Arccbiípo, ôc Bifpo,
eme deuião mandar la mais obreiros, ôc que foflem da romba»
rmíajos quais l:guo todos três opedirão ao padre vifírador,&.

prouinciaíi quelòguo por lhe obedecerem, mandarão quatro
padres, 8c depois outros dous cÕ'largas patentes do Viíorey
*m nome deíua Mageftade 5& do meímo Bifpo Diocefano de
Cochim para cue pédeíTem pregado Êuangelho, feoi nrngU^
lho eííóruar. Forâo os noíTos & chegando a Columbo; os re-
ttbco toda aquella cidade, 8c pouo, com extraordinárias' mos
tra s de a 1eg ri a ,•

.& co n fo 1 a çã o : ôc ío b re todo s fe e (n iero ti o e fi a

parte o capitão general Dom leronimo da Zeuedo o qual to-
mou a fua conta, nam fomente à defeníaô dos padres mas tatrt

bemfuaíuítentaçao corporal dando ibfvrnuy liberalmente ta
éo o neceflario, 8c fazendolhe àfug cufU;a caza aonde auiarm

«le morar, ôc a camará lhe ofreceo qualquer fino cr quizeíícin

»a cidade, ôc que mais lhe contentaííe paru OiColcgio , aiiada

que fofle nas cazas de cadahum delles cm particular que de

mu$
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Suyboãvóntacíc as largaium, porem" 6 capitam mòr foios

que com opareçer dos padres eicolheo oíltio , muy .àçeul^

ciado, &à'íuacuftaocomprau,.& mandou cerrar. Os paces

para corefponderem à obrigação, em que o amor deite pou^

os tinha pofto começarão loguo a fe empregar cm feu feruí-

ço
3
preeando. Si cor.fcííVndo 1 & infinando os meninos afsi

aler &efcreuer,co.mo latim, Sc o Reytor do Gollegio to^

inou à fua conta as doutrinas, que forem tam agradaueis a to*?'

dos, que o roeímo capitam & grande parte dos foldados,c>cca;

zados a hiam acompanhando polias mas: & todos os uoíToS?

feoceupauam tampem em aprender a lingoaChingualà\pa*

ra aprouey tarem aos naturaes da terra na conuerfam dos ir fi*

€ys« Ao dando os noílos neíTe£exuor,foecede.ram grandes cõ-

tradiçôcs , <Sc tempeítades, para que nam fo&èm por diante;

mas fov noflb Senhor feruido, q todas por denradeyreainay-

naram^com chegaieíiTi de nono cartas de fua mageflade, s Vi
forey ác Arccb-iípo, em que esçpreíTamente lhe mãndaua def*

fem..ordem,com© os neiTos foflêm â Hha de Ceylam a enten-

der, na conuerfam daqueMes infiéis, Sc ajudar os padres de faõr

Franciíco,que ja Jà andauam:& afsi em execuçdm deite man-

dato de íua mageítade para que hús religiofos íenarn encon^

traflem oucmbaraçaífein cÕ 05 outros: OpropioJBifpode

Chochim aquém pertencem eiras almas, diuidioaiihapollo

meyoy de Leite a Oefíe, começando do rio de Caymel fican-í

êoà. Companhia a banda do Norte, Sc aos frades a do Sul»

Começarão loguo Os noiTos a entender na fabrica das igrejas,'

em lugares principae*, Scja tinham feytas três hurna em Cay
rreljoutraem Madapèjoutreem Chilao , ajudandoos íem-

pre os moradores da terra com muyto amor, ác indo com ef-

te femor, & c6 grandes cfptran ças de muyto fruyto: porq íò

em Chilao^onde antes na.õ auia mais, q fete çhriftaÕs, tinham

ja difpoítas psíTante de finco mil almas paira fe bautizaramjde

improuifo, por induílria de dom íoam aleuantado, íe leuan-

toii quafi toda a ilha conrra os Portugucíes, quando elles

menog



Sinos õcuydauam,q por iífô ího foi efle leuantamêto tanto»

mais prejudicial, quanto menos o imaginauam. fc como foi

tam repentino, tcueram , os nofFos padres que aridauam na

chrifhndadc, mtfyto trabalho para fe porem em* fa!uo» pafFan

do rnuytos perigos em varias paíTagens de rios mui furiofoSy

jeuahdo fetnprenas coitas qs imigos: mas quis xvoíTo feahor,,

que depois de rnuytos tranfes, 5c apertos , em que ferairam»

chegaram a Columbo. Ne (Te mefmo tempo dotts padres, que
andauam no arraiai também tiueram m; te ria de muyto merc-
ctmentOj porque dia denoíTiíetirtoríJ»s candeas, rendo ogc
neraicom fua gente tamadt?áòseinigcs

t
cô rnuyta induítria»

fec esforço a tranqueira de Batane>que «Iraua as portas de Cari

dia, & comefla muy ta artelhariâyáepois de eftar aili quatro,,

oufoqttodta^arebenraoaíeiíanrísrBento â< ilha por todas a*

partes» com tanta furta» que foi neceííari^, retirarfe opropría
geueralcÕoejcércitò» a Maluana, o que nam pode fazer fem
tuuy to trabalho* porque vieram, por efpaço de quinze dia»

pelejando por lugares iHuyto afperos>maeosY rios, & terras

afaguadiças, padecendo grandes trabaUíos, & fomes, ate que
chegaram a Columbo.O ide como todos o * padres fe ajunta

srão aat qu»refma,uuerão mais lugar para yr refazêd© cazas,c>c

igre j as» iiam auendo j* as co tiêràdrções,que no pri ncipi 3 »& cô

as pregações, êz confiffoens^ ra ais exercícios fantos,he cou
Iaimffauirhoíabfruíto»que fe'íaz naqtfelí?, geose: c% quacte*

vam ganhando os vontades afsi cos portugueíes » como des

naturais. Eítaua prefb hum Chingalâ, aquém o capitam «uer

|a mandar 'aoçar no mar, mas hum padre lhe pedío a vida , Sc

a alcançou, entregandolho o capitam, ao qual Fogo encami-

tòouo padre pra fua terra. Aonde chegando o gentio, <5c c&
tando aos feus os bes q os padres lhe fizeram , efpaFhandoíIç

iítapnlíacomarca» foi tal o conceito, que íizeram dos padres

^qumdoosenconíram, fe debruçam por terra»,iazend?a hua

grande reuerencia, para aquelta parte oude os vem» Depois
vejo o mefmo gexrio que fora líure óâ morte» com vacas

,
ga*

liíihas, 3% outros refrefeos, não lc fartando de fe botar nos pes

,
dos padres
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dos padres dizendo que eííe com toda fua gente fe atuam W-

<n,o de fazer chriftãos, Stlcruir aos padres toda fua vida
.
to

mefmo Dom Fernando, que he natural da terra ,
capitam <le

muyta gente neíla conquiíla,6c peieitapollosportugueíes co

nrnvta lealdade, auendo de tomar o habito de Çhriílo nam

quis outros padrinhos fenâo os padres co os quais trata cera

muy to amor, & confiança.

CAPITVLO. XIIL

f Da que fefeijM Cúíkgio âefyulZoM

ChriííandaJe, que pertence a eítecolíeaior & fuás

refidenciasjfe eftende aolonguo da cofta dcfde Cou

Ião ate ocabo de Comorim, onde ha afãs matéria cte

merecimentos, aísi por lerem as Igrejas muytas %
BftcíTegrandevos o&rciros poucos, como tabem porque nuri

quáfaltam pcrfeguiçftcs de gentk>*,cõ os quais os padres per-

petuanrcnte andam em campo defendendo aos chriftáos das

continuas ve^açoes^, ò% tiranias, qoe lhe fazem. No Gollegio

tefidem de ordinário tres padres, hum deites he Reitor, outro

fe ocupa-.emleraefcola dosrífcemíios, &clafe dos eííudantes,.

© terceyra acode aquatrojugares de chriftãos iníiruindoos na

fe^, (Scca^ícizandcx os que u% nouoiíe coTiuertem: outros fin-

quoíaõ os tyie andam poraquella cofta & ferrão comuytos,

& grandes trabalhos, de igreja em igreja , j^iiitando aquelles

chriílaos^, que jaíaõ feitos , confeífendoos, Ôc íacràrrrentan

~

db©s, & conuertendo outros de nouo,que feriam neftes dous-

annos paífante de quinhentos, & iincoenta adukos , em que

entrarão alguns mouros^ & outros de cafta honrrada, &'prôi\

cipaldefre gentio.

Aas rrista Ôc fiaquo igrejas, qu£auía pollo marítimo deitai»

çofU dcfde Goulara atèocabo fe aerefentarao efle annW mais

fe te polia1



feté, polia tèrrà «fcfitr©, que foi coufa de gPincfe liòSento &
gloria de noflo fenhor, 8c para que milhor iílo fe entêda fe ha
depreíupar qòeatègora,{ernpreaperigrinaçáo dos padres
neíta cplra de Trauãcor, não foi mais, que aoJongiio da -praia
fem entrarem polia terra dentro: afsi por não auer obreiros,
como também pollos gentios do fertsrn rêíiíHretn muytoa
líTo. £ porque muytos dos que íe vinham fazer chriírãos aos
lugares da praia, onde fòmêteandauam os padres fe tornauão
para a terra dentro, onde tinham feu remédio de vida,focedia,
por não poderê tantas vezes recorrer aos padres, & j fua dou
íiir^ircfe esfriado de modo, q cada vei os acliauáo mais ruí-
ticos

;

na fee. Peito que ha muy.tos annos, que para fe acodir a
cfte inconveniente, dezejauáo os padres grandemente , ter t|
bem alguas igrejas polia terra dentro para também por meio
delias, feeonuerteremmuvtosde nouoj Híteaonofoy Deos
feruido abrir o caminho tao franco paraeítes inter tosrcomo
|e podia defejar, tomando por mftmmehtfc ao padre André
Btjçerio,o qual ha muytos annos, que ajidaneíla coíts & ttm
pre r.clla fe empregou no b.em da cbriílandade^oru zelo, cã
ícac/am,& fuyxo das a!mas,<Sc pollo grande deíejo, que íèm-
pre teue,deatraf polia terra dentro, & romper com a baqdey*
ri de Chriílo por aquelle ferrado efquaaram da idolatria, &
via que ifto nam podia fer facilmente fem autoridade Sc fauor
do Rey de Trauancor, btifcou modo, com que fe iciíioúou de
tal maneyrà, com o mefmo Rey & ícuspnuados, dandolhe
Deo$,notaueI graça com elleg,que com muyta facilidade ou^
lie do Rey liçença,para fazer polia terra dentro as igreja$,que

deiejaua,& chegou a tanta amizade cem o meimoRey, qtie

alcançou delle também, fazer húa igreja, dentro de fuamef-
ma fortaleza de Gaycolam,na qual dia da conuerfarnde fam
Paulo, que he o feu orago,fe poz o reuuolo & diffe a primei
ra miíTaj & foy de muyto momento efta igrefa: porque com
elia tapa agera elRcy a boca, aos gentios moradores das ou*
trás cidades, que impediam cõgrande contradigam, alcuanta-

remíe uellas igrejas, porque quando fe quçyxaõ ao Rey lhes

d;i



<3à por repofla, fe eu tenho m reja em minha fortaleza, & Mi&

fonamproeedeo ilgumincoucni^nt^OjinTitamai? rezam hc

que vòfoutros as deyxey s fazeri-nasvoíTas terras? ao que át

les nam cem que refponder. £ porque a- cila igreja, que fêfri£

dentro na fortaleza delRey/nao podem os chriítaõs concor-

rer ouãdo dtierermcuuc o nadre licença deíle para fazer c utra

foi

onde auia ja três ou quatr<

& per fe começar nas oitauas da ÁíTumpçaõde noíla Sewhosa-

lhe fíceu a meímafeita potf orago, & no derradeyro domingo

Dagoílo fe diíft'a primeira miíía» cô grade íolenidadey&cÕ-

curíb doutras pouoaçoens vizinhas, auendo no tnefmo dia ai»

-gõs bautiímos. Mas naõ paffeu hú mes inteyro depois diflo,

quãdo Deos quis mofrrar a cÕílancia defta velha & mais chri

ilaõs.Porq eOádo el Rey aufentejhãa de fuás moIheres,& hú
fe\!.irmão, cujos vaiTaícseraõaqueiies chriílaõs, poríelhe nã

coceder bua coufa,q tnjuítamête pediao;cbegaraõ a tanta in4i

naçaÕjq mádaraõaos chriítaÔs, q deyxafsê de o fer v 5c pozefc
fem fobre fi certo final cô tinta <j o he de fere gentios:pÕdoIhe

muy tos medos fe o nafn úztfk m\& principalmente â vtik^
que tiftfib dado ã horta para a igreja^ porem elbizombãdo de
tudo daua graças ahoíío Senhor por ter oecafom de padecer
poHá Virgem noíTa Senhora & feu filho, & iflõ dizia diãte

dos mefmos gentiescom que os prouocauaa mayòr rayua^
& furor. ®j maisxfÍFÍfH6s».&."o prisincipal entre cites, que era-

ainda catecumenoirefpqndeovqutó
tar^delle* o& qu^.quiíefTem.,&ráS auiaõ de tomar aquellevfinab
porê no mais q naõ fcíTe contra ale)" deíeu Dèosjheobede-
cenáo

3pois er^o/eus vi íía lios; mas neftç comenos vejo elrey

"

& ~p azigotj
í tudo.As:outfasâgrcj (ís fe fizeram Éacormucs ijty

N ivnsro,^ hc terr^que corre aokmgo das frrãas,do-Cornou •

rim pofia banda de ^fauaucbrjnâ^ualr-ôsííárquã ha vinte po*
uo^çotns grandes, &.para- que fe"Tayba mais niciídanyente ot>

tnodo como citas igrejas fé fizferam & a gloria de Déc^,^ de'
litt-iaino^nome,. co^fiifaji*da^



m.
defta obra refultou'poremos aqui hum fumárío de várias car-
tas que o padre André Buçeria efcreueo aos padres Prouin-
cíal, &Reytor de Çoulâo, donde tudo fe poderá .entender.

Diz afsi ngt chegamos íegunda feyra depoi? da Epifania a
efla terra, quifme logo apr.oue vtar da Weença q tinha dei Re

y

para fazer a igreja,em Cotate U qual he hua<ridadc de muvto
trato, três legoas do cabo de Çomorim) para iíio raandey, qem todos os lugares ondetiahamos madeira cortada, a lauraf
fem,& fizettem prefres., chamry carpiRteyros, & fiz armar a
igreja,& caza:& befpora de Sentam me veyo recado de Ci-
liapulaiMandíaguarde Còtate,que chegaíTe la ao dia feguir>tc,

que elle também viria ao por o efteo para fe fazer a igreja, ôc
entregarme as hortas, que eiRe y mandaua$ diflk mifla muy to
de madrugada, os chriítaps de Rachimataõ, & Pariabarjeua-
rarn a caza de madey ra,os de JVJanacori lemram, 9 cruz, a era
de hupao de Teca amayor,§c mais fermoía de quantas vi: os
de Palam com algús Chauas Leúaram a armacam da igreja. Co
todo efie fato,& com boa parte dos ehriftaõs,me puz nas hor
tas, que el Rey me mandaúa dar, efperándo pollo Ci!Í3pula,q

imaqua aeajbon de '.yir,.atè,que fobre a tarde me mand u hum
recado, que faydo de Caycoulam,encontrara hu 3 Jeuinhador,

que lhe díflera, que ate.piíTar féis ou íctie dias, uam era bom ir

fe por em hfia caza nouj,quc tinha fe) ta nem fayrfe de Cay •

toulam: & qux por iífo me mandam hum feu irmão, que ftt-

priíTe fijas yezes,<Sc que me cntrcgaflc as hortas, 3ç'puzefleò

efteo, Si^ti & arreçeey ifto rouyto, por me confiar, que eftc

irmão do Pula,;* pctiçcm des Çaualuquares gentios. tir>ha por

vezes procurado impedir efla igreja
?
& no meímo di* eícrfue

ra a feu irmão,que os pouos queriam defpouoar aqueíh terra,

fe ella fefizcff^Porí m com tudo iflo, etle fez o q elRey man
daua:aruorarnnsacrnz,pQZcmos o t íleo dai^rna; comrçey

armar a caza óc no domingo feguiite dnTea. príaaeyra trada,

Be bautizey quatro irmãos filhos de hum ^ítui>,q*»e ficou Ca
tecumeno. E em fínquo dias que aili ' fliue, foy tanta o cõcur

fo áâ gente, que vinha ver anaui Jade. dà igreja & ao padre 5

nunqua

J
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tiúncmà os mais delles tinham vifto,que nãm dauam lugar, de

poder, rezar nem comer, por eflar cercado delles. Pafrnauaa

de vero hreuiario: & de verem hum homem branco falar a fua

lingoa Malauar: de ouuírem dízer»que nam trazia, nem tinha

molher, & doutras coufas,que perguntauam; Começ*y a fa-

lar com os gentios das coufas de noíla fantaley,ficatiam taõ fa

tisfey tos, que no cabo da pratica diziam nam auer outra ley,

íenam a noffa vinham entre tiles" huns, que erammeftres de

fuás cerimoniai. Eftes fizeram muy tas perptas conotas, hua

fe auia de tornar a naçer ohomcmjíe os q hiam ao inferno,auiã

de acabar aquellas penas,fe íe podiam faber as coufas futuras,

como quando auiam de cahiraseítrellas: fe auia na noíTaley
.i~-

a oraçara para refufcitar mortos de peçonha : porque re

zam auiadoenças:íe era melhor eftarmos fempre faos; fe era

bem fazer <fmolas, & outros íemelhahtes,& com a repofta,

quelhedeiatodasefiaspreguotas, ficaram, tão fatisfeitos, q
juígauarn de mi fer hum grande letrado: & diziam,que por e*

ter tanto faber, cometera húa ccuza tão noua , como era ir fa

3Ef% igreja naquella cidade, onde nynqua a ouue, Demaueirai

/que os coriofos com eftas praticas, & os mercadores, cõ lhes

parecer que tendo allí igreja hiriam la muy tos portiigueíes a

tratar, &eiles teriam mais fauorpollo mar em fuás mercan-

cias: os machanicos com efperarem,q fariam mu> to proueito

emfeusofficíos, com os que la fo{Ieni> ficarão muy conten-

tes.O dia q começamos efta igreja me trouxeram húa criança

doente que bautizei, aquai dalli a poucos dias fe foi gozar de

Deos, o que tiue por muy fingular premio dos trabalhos,que

paíFei em a fazer, tinha efte menino hfia velha fua biíauòja

decrépita, & cega, & ainda gentia aqual tinha prometido que

como ouutífe igreja, fe faria chríftaã, pello qual me apreíTey

a dizer mifTa nella,como fiz no primeiro domingo da quaref-

ftw, ao que acodiram grande numero de chriílãos: acabada a

mifía que difíe às portas fechadas,por rezam dos muy tos gen

tios,que queriam entrar, as mandey abrir, & entraram rodos*

tirando feus panos da cabeça cm final de re uerencia: & lhe fiz

Vi* húa



hua pratica, de como não ha mais que hum f© Deos ] ao qual
cila igreja efhua dedicada, o que elles muyto folgarão de ou-
«ir: & todo efte dia fe gaitou em varias praticas, que fe fazião
aos gentios, que concorriam, ôc em catechizar à velha acima
dita

? com outros kis
} q fe bautizarão. A velha afsi como era

de maior idade, que todos afsifeauentaiou na deuação a ley,

& a virgem noíTa Senhora cujo uome lhe puz, aqualellade
pois muyn s vezes chaunua encemendandefTe, & entregan ~

doíTe toda a ella,cõ à velha fe bautízou hum feu neto de tre*
annos, que todo andatia carregado de coufas, & nemínas dos
pagodes, o <pal tudo trocou de muy boa vontade por húa
cruz que ]hc pus ao pefcoço.

Emquanto eu andaua nefras ocupações , muytos chriflãos

fe ocupauam em aparelhar hum teatroj para hfia reprefenta-

$ãodoricoauarento,quefc£uia de fazer ( meio muy vfado
neMas chríítandadcs, para fe lhes intimarem as verdades, &
Telles as ouuirem com maior conozidade,c>c atenção )aqualfc
fez naquella tarde eirado prezétes mais et quatro mil peíToasy

es mais deiles gentios de druerfas caílas, êc todos ficarão rour
fatisfeitos, & por muytos dias não falarão noutra couza. E
particularmente feeípanrarão de auer tam grande concurfa
tJe gente fem brigas, em couza feita por hum eítrangeiro, ôz

em cidade^onde nunqua haajuntamento para ouuir húa can-
tigua, que fe não veja brigas^

Não tardou porem muyto o Demcnio,q não manifefhíTe

fua inueja ao bom fuceíTo, q as eouzas leuauam. Porque hús
Bramenes, q fa© mioíftros do pagode de Simintirâo,^ he cu»
tra pouoação be grande, vendo o cooeurfo da gente, q acodia

a noíTa fefta, & dedicação da igreja de Cotate, temendo
, que

€Õ grande ignomínia] do feu Pagode, a conteceria o mefmo na

fua cidade: desfizeraõ húa ermida, q os chrííTãos alli tinham
começado. Auizando eu difro, me queixei ltV*ttè aoRey:o
qual eftranhandoo cazo

,
prorneteo d?.* lhe dar oremedioda

fci a poucos dias, que mia de ira SimÍMÍrao,fazer certas dciu-

|õéas ao mefmo Pagode pello Centre táto fiz preftes o*a pa-
""*

relho
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me mandou chamar c5 determinação de logo em fua prefença

fazer começar a igreja, & leuantar a cruz, q eu tinha aparelha

do*poré\eítando,elRcy dêtro do Pagode co os Bramenes em

fuás deuaçoes>muitos de aquelles pouos íc a.mutmarao, dize-

d . q fe elle tal mãdaua,fc auiá de ferir & matar,& matar tabc

huVvelba,q ja para iíTo traziaÔ. Os Bramenes,por outra par-.

te da meíhia maneira rcpunauaô,&diziao q
fe a igreja ie fazei

íeadeuaçaÓ do pagode hiria cada vez rríais em dimmuyçamr

pelloqeileso encampauaõ a fua alteza, &fe queriam ir para

eutra parte,elRey como naqueííe dia eílaua mui deuoto,òc ai

feycoado ao negro Pagode: Sc jutamête de caminho para Co

ehimmaõ quis na defpedida deixar os íeus Brâmanes deicoio-

lados, Sc auendo que era milhor por entaõ, dar lugar ao furor

dos *êtios, Sc efperar melhor ocafiaõ, me mandon chamar,èc

deu fua palaura,q dahi a dez dias fem falta a igreja fe firia,& q
por tantotne naõ defcôfolaíTe 5

mas antes, jaq tinha aparelha-

da a madevra,q em todas as outras pcuoaçoés,de fuás terras,cj

me parece bem^zeíTe igreja,& aruoraíTe a cruz,& mandou a

Coriapula feu piiuado, q puzeffe iao em execçaõ. forem os;

Pulas,q fam os priuados delRey,& gãdes noíTos amigos-fica*

raõ muy fentidos,& corridos de fenáo efeytuar logo,a fabrica

da igreja, & Giliapula me mandou dizer, q de afrótadome ná

vinha falarjo Coriapula puxou pollos bigodes dizédo, q fe fe

namfizcíTeaquellaigrejaemSitnentiram, jurauaqosauiadc

mandar rapar,&q íe por via delRey fenaõ fizeíTe,q elle toma

uai fua conta,de pey tar ar s dousBramanes principaes,para q
o nam eííoruafsc, & me pedio q pozeífe impedimêto para nã

vir peyxe da praya a Simentiráo> que nam he pequena vexa-

çam paraelíes.Em quanto eftiue em Simêtirain.,meagafalhey

no alpêdre deCoriapula^paíTamos o dia em lèr algúas vidas

dos Tantos polia fios íantomm, que anda irnprcíTo em lingoa

Malauar, Sc dous cãtores gentios eraôos lentes, leram a vida

de S. Bertokraeu, & húpedaço^e vida de S.Pedro,& más a

vida de fanta ChriRiaDj6c cõcluyraõ os lentes dizêdo,hú del-

les.Que fe os Bramenes ouuifícm aquellas couzas, íe auiara den ~ y'^P Vu.a. fazej
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faztr chriítâos, & que nos éramos os que acccrtauamos, cm
adorar hú ío Deos, Sc que elles andauam errados em myftu-
rai tantas couzasj eu os hia ajudando,- principalmejnte em lhes
inumar,& declarar mais as couzas de noíTa (anta fkpafmauãa
de ver obemiario,& tomando© nas mãos me preguntai?ão,ca
mo íe kziâ: como rezauão, que imagens erâo os regiftos: &
detudofernarauilfeauam.

Temperoume noíío fenhor eíla magoa, q tiue de não fazer
3 igreja, com outra coníobção, que loguo me deu, porcj nef-
taconmnçáo me vejo falar, o Mandiagar cbs terras do Nai-
que, que eílão perto do cabordizendoyque foubera da contra
ciição^que os de Sim eu tirão pozerão, para fe fazer a igreja, Sc
que elle mefmo fe me vinha oferecer, para me leuar pellas ter
ras de faa iuridicão, & me fazer todas as igreja &'leuantar as
cruzes que eu quizeííe, & qoe elle próprio rae aiudaria, a per

*

Juadir aos gentios, qíe fizeflèm chriílãos. Aguardecilhemuy
Co os oferecimentos, &efpero cm nofío Senhor , íjue pello
tempo cm diante tenham efeito. Entre tanto, para que o De-
mónio, não ficafle vitoriofo,entendi em fazer outras Igrejas,
para as^qu

é
ais el Rey me tinha dado licença, 8c gente, que me

2Íudaíle:húafoiemMatadaua!ur, q he huma cidade grande
cercada de féis, oufete pouoações, em que ha chriírâos para
q de todos as partes, podeíTem acodir mais facilmente a eíla.
Ouue grande contradição dos gentios: mas veio loguo búa
^í*.

a
Ç.
u carta ^cl Rey , em que martdaua, que ninguém contra-

duelTe, antes todos aiudaíTem a fazer a igreja, porque o padre
Jpão era malfeitor, antes era feu padre, Sc íeu atni^o, 8c q por
alio lhe dera igreja na íin fortaleza, Sc em Cotate. Não fe a-
qutetauam de todo coiíto, antes fe foram queix; r diante dfí
Eey, porem tornarão bê reprendidovSc arrepédidos.. Deuífe
talpreíliaobraquecomençandoancue de Março, como a
gente, que nella andaua era muvta, aísi chriíláos, como gen*~
tios, cv: trabaihauam de noite, Sc de dia, quando vejo ao dia da
anunciação dencíTa Senhora, a capelía efhua cuberta, 8c eu
diíle nella aprimeira milTa, 8c fiz pratica a bom numero de
chriílâos, que concorrerão das pouoações vizinhas, & bauti-

zcual-



zei alguas crianças, Detiueme aqui ate fefta feira de endoen.

çns;6c naqudle dia temperamos as f^udades dos kpukros, &
deuac/ao das cidades da chriiiandade , com leuantarmos hua

fermoza cruz de treze couados, a qual pozemos diante da
~

igreja em hum lugar, onde antes efíaua outra mais pequena.

Com à viíta deita cruz desfizctão os Iogues hum Pagode, q
círaua defronte, &fe£brãodallr.

A principal ainda, que teuemos nafabrica deita igreja, foi a

que nos deu humBellabà honrado, gentio, o qual quanto po

de trabalhou, pornos dar todo oauiamento } afsi para cobrir,

& acabar à igreja, & caza, como para a cruz, ate querer def-

fazer huma cazaTua para tirar hum pao de Teca, que rios fal-

taua para os braços da cruz , mas porque lha não deixamos

de&fazcrynãoTe-aquietou, atè o achar por outra via.. E afsicÕ-

apalaura como com a fazeoda,nos foi eíte bom gentio de grã

de momentOjofcreíendo quanto tinha em feruiço da igreja,&
porque os pouos vizinhos gentios, federam por agradados

uiito, & tratarão de o caítiganlhe refpondeo muy afoutamen

te que auia muy tos annos deula aquillo aos padres,óc que não

auia de deixar de ofazer. E afsi depois da igreja feita cõíínuott

com muy ta dcuação; vindo cada dia três vezesaelta,a fomar

agoa bei ta, & fazer reuerencia as images , & retauolo. E os

pouos que dantes optrfeguiam, lhe vieram depois pedir per-

dão, Icuuandcjhe muyto o que tinha feito, & per elle me rrã

daram também pedir perdamamim,de roe quererem impedir

tam boa obra, que por iífo entendiam, q não chouia em fuás

terras, & que me rogaíTe quizeífe pedir a Deos que choUefTe,

rcfpódilhe qbísi ofaria, &foi noíIo|Senhor feruido para acr ç

ditar noíta S.fè, & igreja q loguo choueíTe por muytos dias.

Eílãlo as coufas ncfí;es termos/oi por aquellas partes Co-
riampula priuado dei Rsy,& preguntou a hum rhriíram bor-

rado & pozsra ja o padre as cruzes^em Varagé?& Atalicuri lu-

gares prmeipaes, como el Rey tinha concedido em Simenti-

rain," 6c fabendo ádle, qneo nam fizera, por na5 ter mais en-

contros com os pouos Natares ficou hum pouco fufpenfo,

o que vindo à noticia do padre poíio próprio chriftão fe ani-

mou ao

I

^*j». sa — •



Sou ao faszrerí & chamando logo os carpíritèyrõs com cinde
i s, de fachas acefas mandou acabar de noyte as duas cruzes de
bo i grandeza,que na mefma fez ícuar a Varagem, que eíTâ rm
quarto de íegoa de Cotate,aonde foy ter o Coriamiía, que lo-
go mandou aruorar hua delhs, em hum alto, que fé defcobre
de bem longuè,& foy ifío a noue dabril, dia em que fe fazia a
feft<?,da Anunciação de noíTa Senhora. No diafeguinte, que
foy à quinta feyra, depois da Pafcoa, dia em que na índia fe fe
fteja, afblemnidadedofantifsimoSacrameto, mandou o mef
mo Coriapula com Manoel Periam hú chriítaõ honrado nof
ío dous offíciaes feus a pouoaçã deTalicuri cõ a cutra cruz, <5c

Ia a aruoraram com beneplácito dos Beíalas priticipaes da ter
ra,que também mandaram ma gê te que ajudaíTem neíla obra,
Sí trouxeram agoa para amolecera terra 8c fazerem a coua,
em que fe aruorou eíte gloriofo eftendarte juntamente em
hua horta, mandou por da parte delRey hu efteo para fe ale.
uantar aíii a igreja,com quemuyto fe alegraram os chriíhõs q
alíi viuic!m,& os gentios da mefma cafta também ajudaram ôc
deram eíperanças de fefazeré" chriítaõs. Algumas molheres
Brâmanes quando viram aleuantar a cruz, com grande mara-
uRhapcrguritauam, que era aquilo, que fe parecia com o feu

Calôete (wírrumentc de padecentes) aoquerefpódeoochri
fh5 que era verdade,que também aquilo era inftrumento de
padecente, pois nèlle morrera o filho de Deos por faluaro
niiído,& por iífo era verdadeyro final dos chriftaÕs.

Leuantadas eftas Cruzes nos lugares ácnna ditos, foy o pa-
dre àquelles pouos no principio de Mayo de 603. leuou coníí

guo muytos chriívâos da praya, Ôc outros para o ajudarem na
conueríam duquelles gentios, por íerem feus parentes:& fuy
noílo Senhor feruido,que lhe {'ayfTV muy profpcra efta jorna-

d.i,porque nclla fizeram cem chriftaõs, 8c ajudarão muito aos*

outros jafey tos, q viuiamporaquelíaspouoaç.es, que coma
eftauão tam áfaílados da praya, nao procediam com tãta edif-

ficaçaÕ,corno eram obrigados. Perto de Matãdabalurem Ima
ppuoaçaó chamada Aiidrcuaraô,v iuia hum velho honrado ga

tio,



Tf
tioro dual tinha dóus pagodes plenos, de que era may $Q
uXLendoihefuasVeftas,^ recebendo as of«ta* veyo »

Cotatc ahum negocio, Ãfalando com humpadre, lhetra

ro«o»cfmop.dÃ alguascourasdeDeosAacpo.spor^

vodos chriílaos veyo ouuit a pratica àigrqa, a qual acabada

MV.quc lhe SmcÚ grande mouímêto em feu coração, & qu,

fe queria fazer chriílao, como fez dahi a alguns dias, com íua

molher, & filhos; depois leuou o padre ã íuaM%«b
de lhe entregou cs<k>us Pagodes, q logo foram deftroydps,

& poftos por terra, & ao dia feguinte foy hum criado delRey

com outro chriítao, & arucraram em lugar dos Pagodes Ima

fermoza Craz,&puzeram cfteo, 'para fe fazer hua igreja de

fanto Ancke, Dousmezes depois diftoo mefmo velho cha-

mado Pedro Femandez, adoeceo grauemente: O? getios iho-

lancauaóem roílo dizendo, que adoecera,per entregar os Pa

eodes. Obomvelhodeziaque fòfentia aquella doença por

fer em tépo,que os rnaos tomauam ocafiam farafahrem fe-

melhantescoufas: Mas que elle eflaua mui fixo, 6c feguro no

bem,que tomarajóc deyxandolhe o padre hum crucifixo que

o tiueíTé ao pefccço no tempo da fua doença-, o velho vendoí-

feque acabaua chamou hum filho feu & entregandolhe o. cru-

cifixo, lhe encomendou, que o guardsfiè como feus olhos, a

tè o tornar a entregar ao padre, & eftas foram as derradeiras

pakuras com que acabcu,& fe foy receber os prémios de fuás

boas obras/

Quando felcuantou a igrejade Cotateadedicouo padre à

fantiúiraa Trindade.óc poz nella hum retrato do padre Fran

cifeo Xat)ier>& £0010 efle fanto padre foy como apoftclo da

índia & he tam famofo em toda ella pollos milagres que fez

bn vida & faz depois da morte,he grande a'deuaçaô que to-

dos lhe tem afsiehriílaõs, como geri tios;, efpecialmente aqui

neílapreuineiadacoftade Trauanccr, &Pefcaria, onde clic

em íua vida pregou & fez tantas marauilhasj & por iílo mm
deyxarcmos de contar algúas particularidades de ceuías ma.

íauilhofas que aqui obra, & merçes, q;
eftes nouos chrifhcV



por fuaíntérccflam alçaram de Deos. Humgéfttio honra*
do em Cocatc.fendo doente de nua perna,por vezes-fez ofer
tas a feus Pagodes para farar,& naõ achandp melhoria,* ou

.

mudo dos milagres que o beato padre fazia íe encomendou a
elle, & prometco dcir a fua igreja: deulhe Deos logo a faude
que defejaua,& nam fò comprio a promcfla.

J rnas em reconhe-
cimento do benefício clic, & fua molherfe fizeram chrifiãos
Hum chrriftaÕ de Manaar por nome Pedro eítando de cami-
nho para a Pefcaria do Aljôfar, prometeo hua miíTa ao bea-
to padre, fe achaíTe algu aljôfar grande, fauoreceo Deos feu
defejo,porquelogo.?cemtcííipodcbêroymptfearia achou
húa.fermofa pérola, queyendeo por muyto preço. Outro
chriíra.õ.dolu^ar do Topo, onde veo ter a imagem do beato
padre, fendo muy doente, lhe diííe o padre André Buçerio,c]
íc encomendaíTe a elle, fello cõ deuaçaõ,cVpron»eteo de ir em
romaria à fua igreja de Cotate

5comprio a prometia, recebeo
faude. Os chriítaõs da praya auia muyto tempo, que naõ to-
mauam peyxe encomendararnfe-sb sâto, & logo ao outro dia
tomaram norauel copia delle, Muytas peíToas, que em feus
part6s eítauam em perigo encomendandofe ao faneco padre
Fahiam bem delles, & algius por eíTe refpeyto fe fízeraõ chri
ftão*. Hum velho de fcíTeíitaannoç rnuy dadoà gentilidade
poeta, $c cantor, entre os gentios, fendo ja íua molher Ôç qua
tro filhos chriílãos, nam açabaua de fe render ao façrado bau
tiímo. Adocçeo grauemente inchando de pès & mãos, & fa-

bendodos mila^res,que o fanto faziajafsi doente fefoy àigre
ja, onde cita fua ímagemrprometeolhe, quefe naquella noytc
lhe alcgnçaua faude, Togo fe faria chriítaÒ; na mefma noyte fc

achou fao, & logo polia manhaã,íe veyo à igreja com húa cã*
tiga,que elle mefmo compoz em íouucr do fanto,na qual rela

taua as merçes, c\ue delle recebera: Pede logo também o lagra

do bautífmo: Dilatoulho o padre para luaisprouar fua conf-
unda, & para que primeiro foffe bem inftmido nas coufas da
fè: & depois o bautizou no mefmo dia do Beato padre, pon-
dolhe por nome Fraíicifco da Cruz* Todos os q conheciam

~

eíU
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êfte homem, & a pertinácia, que dantes tinha,ficaram marauí

dos de fua coctucrfam 5& afsi co eftas & outras coufas femelhá

tes,<reçc cadavez mais afama do íanto padrc,naô fosntre os

chriíhÕs,*na*;tambem catre os gentios,que;com muyta cem-

fianiçaacodem a^llealhe pedir remedioem luas nctcls*dadcí;

CAPITVXO. XUIt

y *&asm[as ^refidenem, que a Qtffifé*

Em a companhia em vários Reynos deita proulncí*

do Malatiar éotis Collcgios, que faõ o de Couchim*

& o que «fta em Vai picota, pouca^ão principal da

ferra dos chriíláos de S. Thome,& quatro reíiden-

*:ias, que faô a de fanto André no Reyno de Murtete , St a de

Calecut anexas ao Collegio de Cochimj a de PaKporto > &
Porqua anexas ao de Vaipicota, em todas eftas partes,alê ào

que fe faz com os Portuguefes, & feus filhos, nos lugares ofl-

de reíídera, como he príncipalmétc em Cochim: toda a maifc

ocupação dos padres he em conferuar Os chriítâos feitos, ÔC

fazef!outros ánouo dos quais íe bautizarão eftes dous annoS

húa boa copia delles,não fem muy tos trabalhos, & molefHa$

qcótinuatwcteos padres padece, aísi emandar perigrinando

de lugar em lugar por calmas,& chuu2S,& outras incomodida

des, mas muyto mais, pellas perfíguições, com que os Rey$,'

& fenhores gentios, muytas vezes perfeguem aos chriftâos,

ôc procuram impidir, os que de nouo fe querem conuerter*'

Dos quais he oprincipal el Rey de Cochim, que a bertamen-

te íe moítra inimicifsimo da ley de Chrifto, ate chegar a esba

lhar de fua fazenda hum a Rielhonrrado,& rico, que que efte

X« anno
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m
êmib fecafiucríéça; .pòraoadc os ou/txos gentios £aó ouz|0 il
ideclarír cem lioerdade, para te fazeremvçhriftâos w cx cota <*
Exemplo.d* fie mao Rey, fazem também o mefmo outros íe«
tahores menores em íuisterras, hum Regedorieu naigreja, q
<os»pades tem em TumboIíYtem prohibido ,J}9Ç ninguém fe
faça chriftão fopena.de morte, 8c fofpeitando, que algús °-en-
tios te ^ue^am^^jíchriíiáos, Ihes.mâdou fizeílem cfcrftura b

publica-, na quaí prorríeteííem de nunqúa fe fazerê chnfrâos:
,& que £izendoíTe,.perderi3m toda ínafazenda para a coroa,

Jk na igreja de Càtur, fazendo o padrechriftãos a dous gen-
tios v aflitos do mefmo Rey de Éochim, outro regedor íeu,' ...

#Bm dia que o-pidre nao'eftau*i na igreja^ fe foia elía , cefor-
f/}zamenteíeuou prezas outros dpus chriítáos antigiios, que f
©mêfmo padre alitiriha. E em fanto André hua gentia, pode
frefa por fe lhe não fazeremos feus moços chriítãos como fa--

^iam, mandou matar bú a efpingu3rda, , & a outra molher-ã
|a era cbrií^am,^euoupor força a morar entre os gentios

5 para
que não viueflè conforme a ley deiCbriílo. Outros fenhores
esbulhamos ehrifláos de cjuanto tem, & lhe fazem muytas
toutras^vex^çÕes, pata que deita maneira os façam retroceder,

tou façam odiosa noífa íanta fè>*5c tudo ifto a exemplo do mao
Rey deCoebim. Porem não baítarãVtodas eítas prrfeguições

para muytos dcixarerri«de fe cònuerter,principalmente na rc

,

fidenc£adeS*^ n^re ^ s ^ua ^s Para 4ue eílean-no rnoftrafícm>

aos gentios, que não eftauan abatidos côeíl as perfeguiçõe?, A

Tc ajuntarão, o dia de S. Andre^que he feu oraguo, occom fua

pobreza fizeram Ima iefta de tansa folenidade , 8c aparato, q |

©s gentios (aquém niouemmijyto as couza-s exteriores. ) fi^

carão confundidos, 5toschriMãQS mui coníblados.

E para maior confuzâo do Demoníj, Sc do mtfmo tirana».

ReydeGodiim, &: de todos os mais gentia iaimigos.de

Ch riflo ioípirou fteos aos padres do Coilegiode Gocbim fx-,

ceifem a mais Coienefèíta, & acto de rdigiam,cc de mor glo-

ria de noffa faota.fe,que atè agora poruentura ie tez na Índia,

roriíaõcom qucxeceheraui&icílcjaj:am,.as fe-

fagra-.,



èt-aáás ré!íquías 3
<le frua parte da camíza da VTrgÊS Sofia Se-

tfhora,& húa cabeça das onze mi! Virgens,& outras doutros*

fânto^ que opâdre Viçcprouincial Mberro Laerçio treu^

xera de Roma par-aaquelie Coiíegio. Geiebrou(eeíta&íta;

no dia do ora£o, que fce aéKpecliçaíri doparto, aprodíam fô

fez à veípofa
V& porque foy u5 arte fícitíf*'& detàõííngulafc,

átuaçaõ, & aparato & louuor da Yirgeifycoino federa, natui

deyxarernos deapòraquitoda»

Hia íogo nò principio, & diante de tudo, fobrehum grátt^

èe andor,que tenauam fc editas doze homeusjhú monte muy*

natural querepreíeutaua o monte Oreb, ç^fobreeI!e açarç^

lie Mo yfes ardendo fem íe desfazer -íeguiáíTc a bom 6c acemó

<kdo efpaço,a torre de Dsuid,fobre outro andor,que pLÍlo,q

oain era de fino jafpe^tò^autia ^matériat-d-c que o fiz eram, o ré

preferitaua muy bem , déçwm pendurados das amcas muytos

cícudôs mUy bempintados douro cV^aríoslaUores>cotri mu?
tos elmòs 5

& capacetes» cõ muy ta diucríidade darmas, onu i«

ármatura íortiuro, que ainda, quehú frrmotfoíetreyro, a narrf

nomeara a todos, cílâpor fí b*m fe de) xau a con hecer^iría'to-

tJa embsndeyfadà com muytàs batVdéyras, & popdõi§
3
couík

tnuyto para ver; Deípois algum eípàço, fobrè outro granda

-andor, que teuauam i B. homens, bia otronode Salamam de

obra muy cuftoza,& Iuítroza,fe) to e© feus i 2.deg»a :;$, em ^
hil os i^.Loês muy naturaeSí&Sabmaê zÇTtmuÚQíCm h#a c*

deyra de Btírcaéo, figura do tamanho de hum home, que cot

tpeças, leuatíatrinta mi! cruzados, cuberta por cima com bua

mealaranja, que fic«uafo(tentada em quatro CGhimtt&sfc Y*a$

«o modo de pirâmides, obra muy linda §ç ctrítofa,- $£ as pirâ-

mides íobindo com as pontss mais acima, tinham t>apo^ ca

da hua íeu globo dourado, Sé em cada hum feu &njo, aííefita-

^do hum co hua letra, que dizia,Áuífcr3 confurger^, Qiití o <?5

outra, Pulchra vt lumr; o terceiro, Ele et aVi foi, o .quarto Ter
ribilis vt caftrorum acies ordinata, Tinham todas eff asr-h.afo"

las pouco mais ou menos ?8. p-iímosde ak'S &"c<âTífbrme :aif

to o mais* Segui«lfe Uo quarto lugar outra char-©lá,quoe]
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dia às diantcyra?; afsicm grandeza como na obra, qué era fo^
bre tudo fermoza feria de vinte &dous palmos de alto, leuan
tauamna 24. homens,, no meo deaacharo>Ia, & em o alto, bía
aílentiadaíanta Anna,CGm noíía Senhora em os braçps,fendo
roinma,tinha a charoja fete coJumnas, & no^vaos delias hiao
íete Virgcs capiuniadas por fanta Vi fula, que leuaua a dian-
teyra, êc na.roa.ãhfi guiarn,de damafco carmeíim franjado dou
renhiam todas eftas Virgens riquamente veftidas, & guarneci
«a* de muyta curo <& pedraria,. que importaria vinte mil par-
^aos, o reípeyto delr efta çharola foy por rechuuj.dos^al tares
da igreja da inupcaçarade fanta Anna, 6c das onzemil Virgês
& por refpeyso doutro altar h ia a quinta charoíade; IESVS
feyta aamodo>de pirrmide ^diuidiasomo entres efTancias, ôç:
do alto cercado de hum« feranofoiiefpíandor,, hiahúlfermoíç
»ininalES\fSp^í^íabreiiu^;g|obo dburado^que tr*& A«
|os;folíeníAuam aos hombros, o menino^erade bom tamanha
a. primeira eilancia logo aos pès dos Anjos era feyta de nu-
lieys remtada&demuytas eílrellas, &muytcs Anjos ao redor
ajpelbados fcoao&dian^ do minino^ia fegunda hiam. todos os
«ffadosdo.raundo tarr^em ajoelhados,, óc na tstoeyra pinta-
doo infcrnacom muy tos> Demóniosao redor, 6c tudo fígu-
aía$,de vuItAtambem de giolbos & nu canto da eiiarola fkauas
iam ^uío cõ hua letra penduradada máo,que declaraua a ta-
^am,dÍ2trido^ in acrrjjne Iefbomne ggjiu Ee&atur, cçleilíura>

..-tftrrcfijujxi» «&in£erinorum^Nputro canto Ibe refpondia Sala-
oam coafcouf^aletraque dizia^leum eíFafum nomem ruum>,
aeilagiduas figuras tefpondiarrvnps outros cantos<da çharola
«moras duas.. L os,dousProfetas: Abacuc, 6& Zacarias , efie^

ofeom aquellas palaurasdo íeu capitulo y« vidilefum facerdote:

i$agmmT,a outro çprn zsdb fcitcantíco, exuítaboin Deo [e-
fumeojvtoda&eítas quatro figura£ hiam muy bcm ve Ridas , <3c

confbrmes;aosreprofentado$j Icuauam eíra charoía 12, ho-
SJiens* Depois deíras çharolas, yinha a Virgem noíTa Senho—
alfobre bum muy grande,c]c rtrmoíb carro triumphante, que
siaha.mais.de. trinta galinos,de comprido^& a imagem de Se-

nhora



hhora cm altura que quzfi Te igualaua as lanelas^ a traça, 5c in-

ucnçao do carro foi de tanto artefeio que
(A
quafi não fazendo

agente cazodasfoutrascoirzas, fendo todas tnuiro dihas.de a

parecer,& feremmílas^arrebatauaaiH os olhes de todos, h ia

fcko fobre quatro rodas cada hua das quai$,era feita de quatro

grandes conGhasvque fe vinhSo a vnir buas com ascutras, 5c

odascubertasdeouro , 5c prata*& de diferentes cores, a*

us partas do carro hiâo com mií lau©res,óc Ieuçainnasyquemais

para fiearcn^maisTealçadas, acertosfcfpafpsíleuauâo fuás car-?

raneas, c^naprGadellcyhuamars-rjcraue^dà boca da qual, fa-

tia húa grande argola, em que fe prenderãaafgumas peças de

feda polias quais puxando o s fette panelas, rjarecam.qhian*

leuandoo ca rroygofto quede baixo cerra gente omeneaua,

por fera machina gradeio alto deite carro fc fez hum trono

a modadGnuuensfémeadas àè muy tos? Anjos , & encima do

tronoraluay& a Senhora com ospe^fò Bre elíá, 5i ainda quç

a imagem nâo era de grande eíTatura, hiâ com tão grande Ma
geftadevquc berrrparecMer Rainha dos Anjorna parte, que

]he íícaua para diante ao pee dotrono, hia4ium Anjo dò Apo-
ealy pfe > 5c pegado com ellc S. Ioão euangcíifla figuras viuas^

mas muy ricamente vcíUdas^ que acertos paflbs falauamyna*

parte pofíeriorhia como vencido o Dragam de fetè cabeças*

muy arteficiofámente feito: 5c írrii outras coufasvarias,ô^nerrt

tado fe podeefcrtuerj atrasdo carro hia hua mais meneauefc

charolãy mas não tanto, qcenao fõílem neceiTarios para ale-

liarem oito padres, 5c ainda eomdificuldade, hia muy tõ bem 4

guarneckÍ3,por irem nella as relíquias que nouamente trouxe

de Romap padre Viceprouinciaí, no meioda cKaroía fè leuík

taua húa pirâmide cuberta de tella de curo guarnecida pollos

cactos coin muyta^rozas do mefrno euro, polias fácerdas pi 5

ramidèshião en coftados oito oíTos de fantos rrmtire?, & nos

quatro cantosda cBarolla hiamem quatro faluas ricas, quatro

©abeçss, muy cuíroíamente concertadas* húa delias de & 2S*~-

ziroo Piipa, 5c coufeíTcr, 5cotitrade Si Euerecio mártir, ou-

ttade húdas onze mil Virgens^ outra dè hum mártir Theba*
no, no-
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no, no vitimo rugarfefeguia oreíiquario, que acima diverti
que ruão a relíquia da^Virgem noffa Senhora de baixo de hu
rico PaIio,nas mãos do noíTo padre Bifpo de An*amale , D©
Franctíco Roz. Acompanharão eira prociíTam fo cabido^
lee, òç algus dos Cónegos com fuás capas, & maças, & muy-
tos reIigI0fos afsi de S. Agoílínho^como áíaáDomi^os; o ca
pitão, Sc toda a mais gente da cidade, que nam cabiam polias
ruasnemianeIas,oBirpodeCocbim poRo cue não foi, rm
prociíTam, por andar enfermo, veio a noíla caza,& de huaia-
nela do Coro aefteue vendo.Hião mais na prociíTam hõa* da f|
ça de meninos

:veftido$, como fummos facerdotes , todos c£
ieusturibulos nas mãos pendurados de<ade,as douro, que dan
çandomuytoberahiam enceníTando a imagem da Senhora
verdadeira arca do teítamento: outra dança hia de meninas i
dançando a certas mudanças, hkm armando a Aruore de leíTè
áíeucompaço ate virem arrematar emcima,i:om hua imagem
ca Senhora. Kia mais hxhfolia de muyto boas vozes dos can
tores da capella rnuyto bem veítidos, de maneira, que^m to-
da a prociíTam, que erai bem comprida não auia onde por o-
Ihos, que os não leuaíle apozíí, nem os Reiaoes qiHzerãofal
tar com adeuação, que deuem a Senhora porque fendo iíto a
tempo, que as nãos do Reyno efião nelta barra a carga, fe a
juntarão alguns, &fizerãonúa dança da mouiifca, que por
fer couza, que qua nunqua fe vzou, parece© bem, & eonten*
touatodos»

Saindo aísi aproriffàm comtodo eíle aparato, chegando a
certo lugar eftaua o primeiro paíTo, que era a efeada de Iacob,
Deos Padre encima no topo, lacob ao pee, êc muytos ;Anjos
viuos polia efeada, & com os ditos que reprezentauão, bem
entendeoo pouo todo , o que iigt ifícaua continuando mais
suante eftaua outro p,uTo, em que fe reprezentou otrono de
Salaroão.O terceiro foi o da çarça de Moyfes. O quarto Ciui
tas r-efugij, no qual hu Anjo ofereceo a Senhora finco nações
pnneipaes, em nome de todas as mais do mundo,q fe metiam
debaixo de fua proteção, & emparo, &áísimais fwquome-j

cimos



r^

r

Malauáh 93
híhõsque fe acolhiam biVirgem de hum Dragão, de três ca-

beças, que repreíêntaua o Mundo, Diaboj&-Carne. No qum

to paradizus voluptatis em o qual o Anjo que efkua em gusr

dadoparaifo,comhúaefpadana mâo,fe lançou aos pesda

Virgem dizendo que elbera a porta do paraizo , & afoute,

coro os quatro rios qu« delle procedem,cm todos sites paffos 4

ouue figuras^quc repefentarammuyto bem, fáhio a precif-

íam às trcs foras de tarde,cbrecolheofe>a denoite,& comTer -

afsi, que fe ajuntou grande numero de toda a forte de gente,

nam ouuc aluoroto algumuem couza }
que podeíFedár degoí-

to. Recolhida a prociíTamife poferam as relíquias, em hum ai

tar no rneyo dacapeilâmòr, àsquaesfefoy a gente oferecer

cem moflras da deuaçam & piedade, & para ifto eftaua a igre

ja toda muyto bem armada de bua armação muy varia,&apra

ziuelde fedas 6c payneysj Aòdi&da Senhora fé continuou a

feita dizendo miffa de pontifical o Bifpo de Cochim, minií- :

trandolhe as dignidades 6< cónegos da Sê, pregou o Bifpo dç

Angamalcx4)m muyra acey taçatn & fatisfaçam de todos.

IX XE.
•

$'DasÇOU0S quepafiaramem Cai

O CòTIegio de Gochim;enTtárabem anexa a rc .Gdé-

cia de Calecut cidade real de Sàmori, aonde efíaô do 5

hus padres; A qual tcue principio das pazes, que o ef-

tado àâ índia alentou com ^eíle"Rey pot mey o dós

mefmos padres de noíTaCompanhia,^; ainfdaque em todo ef-

te tempo,que ha* que alli reíidem^cófiuerfaõ naõ foy muy ta;*

feâ porem efperança de auer de fer,pcIlo tépo em diat«,deíqus

noííb Senhor for feruido afegurar bem as couías c3è.fundameri

tos ddftas pazes, & ainda, que nam euuera outro fmy to, mais ; <

qm o daconíeruaçaoídeilis, fe podia ter,por muy bem emprè '

ga_da,.a. r*fid«icia.das padres jKÍiaterra porq fe tem por niuy* -

prouauel - !-



prouauel, que ai pazes foram ja quebradas &i guerra rõõ, fe
elíes alii nam eíliucram, polia muyta dcfconfiança,em que'c5
ti nuamente os mouros defta terra, procuram «aterei Rev a
cerca dos Portuguefes^ qual opadres logo acodem ,5c procu„
ram de Ihattrar, defengauandoo das mentiras & fal (idades do*
mouros. E hexoufa marauimora r& rmiyta eftima vero gran-
de Credito>que efte Rey ià aos padres & quanto fe aquieta, eo
tudo o que lhc^zem. Porque por mais alterado que cfteja,<5e
por mais defconíianças, em queos mouros o tenham metido,
acabadoelos padres lhe dizerem o contrario, afsi fica quieto,

1

como lê nada tiuerapaíTadojvayfefazêdo a igreja de pedra, cô
a qual fe efpera, viram rnuy tos ao bautifmo,parque entende-
raõ^que com cila eítaõ alii os padres feguros & firmes, Sc afsí

dizem muytos, que comom Port4iguefes,foraim morar àquel
la terra, entaõ fe haõ de conueríer, porque terão abrigo neiles
contra a perfeguiçam dos gentios;& como fe acabar efta igre-
ja diz elRey,que logo dará \i cça^parafe fazerem outras duas,
húa em Chale,onde ja cíleUe nua fortaleza noflTa,outra emTa
nor,por o príncipe daquelle Reyno a pedir inftantemente, &
f oíto que os padres defejam muyto fazer eíhs igrejas polio
fi uyto, que fe efpera-.he porem neee.íTario acabaríe primeiro a
de Calecut,& nam fayr nefU parte do gofto delRey.

Por entre tanjto procuram 05 padres com todas fuás forças
dar noticia de Deos, & de fua fanía ley aquella gf te afsi a mou
ros como a genr,io$,& dcfcobrírlhe a falfidade de fuás ceytas
para iflo trabalhou muyto o padre Iacome Fínicio por apren
der, toda a fuílancia da ley dos Malauares, tomando por mef-
tre hum gentio muy verfado nella, que cada dia pára iíTo lhe
hia a caza, Çc defcobrir a origem,de feus Deofes, & Pagodes;
& tem alcançado tanto dito,queja com muyta facilidade, na
metade das praças,& lugares públicos de Caleeut,onde muy-
tas vezes lhe prega, os confunde,& faz ficar enuergonhedos;
c'o desbarates, & turpiísímos rifos que lhe defçobre de fua

cey tr, & de feus Pagodes
5
& para que fe vejam as ignorâncias

grandes defla gentilidade, achou o padre em feus liuros, que
o que
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# que tcrri aeèrc*a da ênaçam do mundo hé) que Deòj o fizera

de hum ouo,o qual abrindufíè,amttade ficou tem,& mar, co

rios montes, & ammaes, & a outra metade ficara ceo: ôc que

Deos cozera efte mundo febre a ponta de hum boy: & porcj

o boy bolio, & o mundo fe inclinou para cayr,lhe poz hú grã

penedo para,íe foftentar; porem eftas paruoyçes lhe xonfutá

o padre com mu^a facilidade, perguntafídoihe, que galinha

pez o ouo? donde tirou Deos o penedo, com que acodxoao.

mundo? &f6brcqocfccÍTribauaafsioboy,coiiioo penedo?

aoqueclles ficaram confuzos fera poderem «em íabcremrti

fonocr.Tccn toais de Deos que teue quatro filho?, três ma*

chos,& húa fêmea, & que deitas hú tem cabeça, cVroftr©, «í

os pes de Elefante.Outro tê féis roflros & doze raaôs. Outta

he hum Bogio. E a fêmea que apario po!lo oIrm,& cj he pre-

ta cema-canuõ com oito roftros ôc deíafeis maõos. Âchow

juais que hú de feus Deofes viera ao mudo grande numero de

Yezes, ora cm forma de peyxé, ora de tartaruga, ora de pafu

fo,porco,!eam,homem,molherjpinta6 mais a hum dos filho*

de Deos com coité de Elanfante, e»cima de hum rato por íea

caualo: & a cite àzo a comer bolos daze yte, ôc dizem que hc

tna* to golozo dclies^ barrigudo,que nunqua fe farta:& que

iodo húa vez comer a hua caza, depois de farto kuauahuní

bolos debayxo do braço,& que dado húa queda no caminha,

lhe cayram os bolos,& o íombrey ro, & liuro, & que erguen-

dofle primeiro acodira a morder os bolos, & que védoo a !ú*

Ie poíera a rir dellcj Dizem mais,que ha eroMalauar três Dee*

ícs, chamados Ixorem, Bcrmeu, Mna, & que eftc fe fez ho-

mem ôefe chamou Chriften,o qual fendo moço entraua naá

tazas das Bramanas,& citando eíias aufcntes,lhc furtaua ôc bô

bia todo o tcy te, 6c mantcyga quê achaúa: ôc depois lhe que-

braua as paneUs,& deytaua nos poços Ôc tanque os csldeyroi

cns de cobre, & todo feraiço de caza, ôc &ziâ outras ruirt-í

dades peyores: por onde as Bramanas fizeram cueyxumé

itic a fua mã y, a qual o amarrou, ôc açoutou muy bem> com

O pao cora que riraaa a manteyga, Ôc que depois diíjb efiandó

I
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ãpar dum tanque encima de bua aruore, trangendo a^frauta, 8c
vigiando as Bufaras,de que era paftor, paffaram trezentas mo
lheres.que eram as que fizerao queyxume delle a fua mãy, m
«juaesbiam vender leyte ao Bazar, & eítan^oííè lauando'no
tanque,eile deçera da aruore>& lhe furtara os veftidos.Os qua
Cs achando eilasmcLOos, «Sc olhando para cima da aruore, ente
deram logo, que el!e lhos furtar*- pello que lhe começaram a
rogar maytas vezes, & com muy tas Zumbayas que lhos tor*
naíle: mas que ellezombando delias lhe dizia, não foftes vos
as que me fizeftes açoutar?& q quando minha mãy me açouta
âia vos batíeys as maõs muyto contentes :pois também eu a<*e
ta folgo de vos ver fem veílidos, tè q as fez jurar, q naõ faríaõ
mais queyxume delle a fua mãy,6c então lhos tornara, acrecê
tandoíobre tudo ifto, que cazara coradefafas mil rnclheres
& que cada húa eítaua em fua caza apartada, & o milagre que
fcqui fingem he, que fe bufeauam o -Chriften, fempre o achasã
«com cada hua delias. Dizem mais,que o feuDeos Ixorem gè~
tou as eruasjprantas^ amores,, éc fizeradezoito layas de ar*
inas, como efpada, lanç^punhal etè criara o foi, lúa, &eftre
Ias: mas o modo como friagem que fez todas eítas couíat
íie taõ fujo & torpe, que nem o propio Afmodeu, Dia-
bo da luxuria o poderá inuentar pior. Elias & outras feme*
lhantes paruoyçes, & desbarates beíliaes, defcobrio o padre
cmfeus tturosj&ihos dey ta todos em rofto publicamente
com que Scam tam corridos & enuergonhados, todos eítes

Brâmanes, & gentios, que pregam os olhos no chamíemref
ponderem palaura: Ôc por outra parte fe nlarauilham de o pa-
dre faber tanto, & dizem que ou eflà nelie Deos ou o diabo»
Cotiza a fas laítimofa de vei, húa tam cega gentilidade, & taõ
apoderada do Demónio, que a taes deíatinos chega a ter por
fè ôc religiam.

Alem de tudo ido ouue antíguamenre nefte Malauar hum
gentio poeta grande, & de grande lume natural o qual com*
poznoueçei tasoitauascontraos Pagodes, ôc contra as ceri-

poojas dos gentios,& em que grandemente zomba de to dos

ftus
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de fettfsbarates, & nelbs trata juntamente, dia prouideneia cfc

Deos,daparayíò, do inferno,^c da prourdencia diz que De-

os da a todos o neceflario, conforme a qualidade de c^da hum
& queefratarn prefentea cada hum como cíU àcjueilc» que

tem a corda ao que peíca ò aljôfar. Do paray fo diz, que con-

(ifte,na Víííscfc Deos, ào inferno, que ha de cÍTar huma pe|^

fea, quatrocentos contos de annos pofto nofogò, Sc abfeií

to rulle ficando fempre vioo, dos pagodes zomba» & a cada

paço eharrri aos Brâmanes totós, & dou los. Em fim farti tais

que baila dízellas oulellaspara íàparem a boca aos gétios, &
«kflàs, porque fenamachaõja todasytenio padre eícritas

mais de trezentas, as quaes nos lugares públicos, & particu-

lares,mm tas vezes le aos gentias, com que os erruergonfc&a,

Sc confunde, E afsi como por h»ma parte ris comiençc com
Míej defcobrir.íuas ignorâncias, & 05 deíatinos de fuás feytatf

defeatetade de feu* pagodes, por outra tbcyay declarando, Sc

defcobrrndo também as verdades, & fermofura das coufas oV
acíTa finfa fè, com que ficamtam marauilhadb?, que nam po-

dem deyxar deconfeíFar/er tuóo ianc"k> & bom. Outro me-
yode Cfueo padre também vfa, par* entrar princípalmenter

com letrados,-'& gente nobre
5&comaqueHefr prinerpe^ Maf~

Luares !ve otíratarllie da Matbe-ma-tica em particular dar efphe

ra, perfer coufade que morto g©íram>ouuir, & dcllesaré

jrgora muy pouco*conhecida^ & por aqurlhe vay metendo è

pratica dssceufo díirinas; & hr muyTO bemcuuJdWdtHes»
Scmm tos conhecem a verdack-, & z^ómbarrHjáde fetts paço»
dfs,& abertamente dízerrr que tudo-quanwa' ré gora lhe Vrr-

finauam, Sc diziam teúé Brâmanes,, he mrntirã, & que a ver-
dade heíòv a qup o padre diz

y
Sc prega: 5c andam aJçuns muy

pen c t rado s delia, m a s naw ac a b am de fc fÊrrtfèr. À R a y nhé
Sc hum filhe feu efíauam ja ram- fendidofyqutnam efpera-

u-am íeninTícafiam, principalmente a Ra^n-rVa, para h£fo nof
te vir â rK»iTa igreja à receber ! (agrado baotifim o-, mas andan-

:

do niftamorreo quafi de íubitoj dé hurna doença que ffquf

deu^como raniíxtepefte, de que morrerem muitos, ^caí^úl

Xx* mu*
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em víntcquatro horas, ÇfáUi morrco efta Raynha taõ de pref

ia, que nem o padre foube de ma doença, fenam depo^ del-

ia morta.

capit. xvi;

Das chriBaos da ferra defantdThometf

defeommentodaferrade Sadornala.

ESTA Serra que fe chama dos chriflaõs de S.Tho

me,cítàô Collegio de Vaypicota,a que eftaõ ane-

xas as refidenciâs de Pocrà, & Paiiporto. Procurai

fe coníeruar eft* gente,na obediência da igreja Ro.

trjana, a que |K>ucosannos ha foram reduzidos,míto trabalha

tamhem ác dia Sc de noite o fcubom paftor& Bifpo, 6 padre

domFrancircoRos. Mas namcefíà o demónio, de inquietar

ettes chriílaÔs, por meyos dalgus que entre elles ha, em cu-

jos coraçoens ainda tem pofto, o amor & afeyçam, da io-

ceyeam Babylonica porque tiles, inftigados polo Vejtio-

nioíc leuantâram efte anno contra feu prelado, negaftdoUie

a obediência diuida, nem fe querendo fogeytar a fuás MM
«£ efperando que lhe vieffe prelado* Biípode Babylonia,

acmem^i tes diziam queriam obedecer. Fauorecia ctta delor-

Sem o Rey de Mangate^efendendo aos rebeldes,^ nam tra-

tando com o refpeytod^ido aopadre Biípo. Acodiram po-

rem polaí e & reteiam chrirtã os Portugueies,jk ocapium,

qbe eotam erade Còchkn Cofme de Lafeyta; O qual armou

alguns machuasA embarcações q aod.flcm poios nos,* ena

pidifTem os mantimentos &ihe fizeíTem M&* naterra, co

<

ínomuvtas vezes fireramtomandalhe aíguas embarcações,

^ quèymandoihc kú pagode principal, que ellesmmM*;
tt^/Foi efb guerra ooíiam& naó pouco trabalho, & de.

SweUfiin aospadres que çftauam*aC«HcgK> de \ 4|kPHK

iaUr eíhr defronte fe ÍW"o de tyMHpft$ fe com hun
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rio no rneyó,queo$ diuids:& também pollo pouco fauor,qt*

tinham dos Nayres>& regedores de Vaypicota:o$cjuaes pof*

to que às claras naõ oufauara de íè manifeíbr contra os Portu

gueíes: com tudo fendam muyto a perda do Rey de Mangatc

o cue bem fe vio em hum cafo,que íocedeo. Porque fofpeytã

do o regedor de Vaypícota,quc a fortaleza de Cranganor fU
zera ma! a búss embarcações, que elle tinha mãdado pollo rio

acim: 5 mandou âlgús Na vres,que ttouxeflern prezos os chrl

ítaõs, & padres,quc achaíTem. fe leuando elles dous íaçerdo-

tes r & hum diácono de noíTc Siminario, o regedor os tratou

afrõtozamente de palauras, Sc os naÕ (oitos ate faber,que ne-

ivhú dano fora feyto a fuás embarcações por parte da fortale»

2a fenuram es padres muyto cfta afronta, & o Bifpo que fe ri

rma retirado psra Cranganor mandou lego leuar paralàpar

te dos mininos do Seminário. DeuíTe conta ao capitão de Co
chim, para q fizcíTe dar adiuida fatisfacamj o qual acodio lo-

go ôccòm tanto zello tratou o negocio com o Rey, que qaafi

eítaua a ponro de mandar cortar a cabeça ao regedor, mas em
fira fe aflentou, que o Rey & capitam leuaífèm os Collegiaes

de Cranganor ao íea Seminário de Vaypkota,& q o Rey os
tomaíTecíebaxo da fua proteyçao, óv o regedor pagaíFe hu £!e
fante (fatisfaçara que elles muyto (catem & para nos he muy
honrofa) Ôc com iflo ficaram ncífás coufas mvj acreditadas,

& honradas entre os infiéis, & os imigosenfreados paira feaao

atreuerem a fazer femenhantes defacatos.

Depois difío, aquietadas as coufas, vifirotro Bifpo muyto*
lugares de {yachriítaedade, aonde, amarnais de trinta annos
que nunca fora prelado, & a gente eílauatara neeefsirada, .íjj

mxfytos, n»m tinham ja.fenam o nome de chrifhõs. Por onde
ainda, que cfta vifita íby de grade trabalho, foy porem de mui
to mr.yor fruyto ípiritual, também, ajuntou concilio Dioce*
£ano em Agamele,no qual primeiro que tudo íe reduzirão os
rcbeldesj&efcomungados, poíto que com rrmy grande refi*

fkncia do Demónio. Ordenararnfe coufas de oluv to feruico

de Deos
;
& bem particular dcíU chnílaíidade; gratificando

todos
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todos éòra Turno gbftoaprofiffam da feecatholíea. &a of>W
diencia ao Papa, Sc a abnegaçam de fuás hereziasNeítoriaoas,
& mais erros, de que primeiro todos os íeus (iuros eftauam ia
meados, concluíndofTe tudo com grande fatisfâção, & quie ta
fao de todos, & entregando os rebeldes o dinheiro da igreja,
que tinha em ícu poder aos oficiais, & mordomos que todo o
pouo esolhera.

Não foi menor ofruito, que fefez na refídench de Porca,'& de Paliporto cm Porca ha hu lugar que foi pouoaçam gran-
de de mouros os quais o Rey da terra mandou lançar fora, &
o deu a hum Português, que querendo fazer nelle caza para
íua habitação derribou hum muy afamado Pagode, q auía na-
quella terra com bem de fentirnento dos gentios. Aittáoiia
nefta obra hum chriílam principal, o quaidahi a poucos dias,
cahio doente tam grauemente qaç efteue defconfiido. Os gê
tios diziam, que era caftiguo do Pagode, gforiandoffeiimyto
da vingança, que feu Pagode tomara: jc<:,íifeJhauão a moíhef
que fizeíTe voto, ao meímo Pagode por fru marido, Sc que Io
guo fararia, mas -ellaporconfelho do padre zombando dos
geritios o fez a virgem noíTa Senhora, aquém também o pa-
dre diíTc hua miíTà, & foi cila feruida de alcâç^r ao doente per
feita faude, com grande alegria dos chriftãos, & cõfuzão dos
gentios. Antre os adultos, que aqui fe bautizarâo de nouo foi
hum delles hum home principal, que cftando miiy enfermo,
& fazendo algús votos ao Pa >ode íero remedio,f>or coniclho
dalgus chriítâos os fez a igreja, & mandando chamar o padre
inílruido na fè, recebeo o fanto bautifm >, <5 ficou íaõ.Outro

q de nouo fe conuertera.tinha iunto dt <ua,c<if. b«a cazHia q
antes lhe íeruira de Pagode,depois de bau<i* ido,não deixaua
o Demónio, raiuozo de lhe ter fairlo das ws s, de o inquierar
a elle, Sc a toda fua caza com pedradas, medos , Sc fantafrru $,

& outras vizoens temerozas. Deu conu ao padre, o qual má
dou loguodctodo derrubar a cazinha, atitar agoa benra n ,«

queile lugar: leuantarhuma cruz, & com ifto deíapartçeoo
Jpemonio fern mais 0$ tornar a inquietar, Huns gentlcs pefca

dores*
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dorês^ ntio podendo tornar peixe, depois deterem feitos muy
tos votos aosPagodes fem remédio, o vieram pedir ao padre,

elle lho deu, que fizeílem voto à igreja,& deitaíTem agoa ben

ta fias redes. o que loguo fizeram diante de tnuytos ermitãos,

Sc foi noffb Senhor feruido, que tomaíTem muy to peixe, &
algús por iftoíeconuei terão. Vindo húa vezo regedor da

terra, & falandocorn o padre, fobre as cerimonia dos feiticei-

ros, & óo grande poder que tinhao. O padre lhe diíTe, q qual

quer moço de noffa caza baftaua para desfazer tudo aquillo,

Sc em pedir ao Demónio que não entrafTe nos corpos , como
coftumaua, defendia o regedor fuafalfídade, Sc dezia que de

zejaua de prouar fe era verdade, o q o padre lhe afirmaua. Da
hi a íinqua dias,qaerendo fazer em fua caza eftas luperíHçoes

mandou pedk ao padre, que mandaíTe la hum moço,que que««

ria ver fe era verdade o que lhe tinha dito. Foi o moço, poíTe

a rezar o Pater noíler, Sc o credo, com o qual por mais q os

feiticeiros trabalharão, Sc fizerãofuas fuperftiçôes,nunqua ja

o Demónio veío, nem eiatrou em o corpo q pretendião, nem
o fez tremer como coíiumaua. Pello que os Naires do rege-

dor enfadados com iíto, zombando dos feiticeiros lhe derâo

jnuyra pancada, & os lançarão fora de-cafa»

Em Paliporto fe começou a refidêeia dos noííòs auera dous
bu três annos, Sc como foi feita a pezar dos gentios, ôc mou -

ros, foi atè agora muy cònítrafiada de hús, & outros, por fe-

lierem lançados fora das terras de que tinham poffe tara aati-

gua, principalmente por citar efla igreja, em muy bom fino,

Sc na barra de hufia rio, a que os mouros, que andavam- pollo
mar roubando, fe acolhiam com feus nauiosJE neíle anno par
ticularmente hum regedor gentio daquella terra , o qual naó
queria que gentio algum fe fizeffe chrifíão, por hum homení
honrrado, fexÕuerter» operfeguio muyto mandando lhe der-

rubar as cazas, prender os parenfes,& fazer outras granes ia-

iurias, aiudandoíTe niílo dos mouros, que forão grande parte
ik-ftes infuJtos, o que não foi de pequena mortificação, <5c pe
papara o padre cjucâhiraoraua; o qual auizando ao capitão

dcCcg-

m m
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de Couchíml O capitam acodio logno com ffiuytõ Zelo, fcf

tirar o oficio ao dito regedor, dar fatisfàção aos chriftáos, &
que os próprios regedores dcl Rey, dúTeflem publicamente a

todos, que os qfcqiuzeíTem fazer chriftáos, não fcrúm por
iflb auexados. Porem depois difto parte com a fortificaçara

da Igreja, ó*c caza dos padres aqual ficou afermofeando muy-
to aquela pouoação, 6c ^fegurandoa como fortaleza, dos re-

boliços dos Naires, & Paraos dos mouros que maytas vezes
chegam a cíta barra: Parte também, com aprezença, de ai-

gús portuguefes,que aqui vem £?zer íua habítaçáo,& moradaf

em cazas de pedra, que edificam, pollo Que apouoaçáo cada

vez fe vai fazendo mais fermeza, fica ja efte lugar muy paci-

fico, & feguro, &efperamos que feja húa boa cidade , & de

muyto trafego, de mercancias, ôc q fe fará nelia muy ta chrif-

tandade, por que os mouros o vá o deípouoando queuãohe
pequeno feruíço de Deos, fer daqui lançada tão ma gente,pa-

ça que afementeíra de Deos va crecendo, & afsi fe bautizarão

quarenta moradores da terra, 8c fe reduziram, alguns , que de

fora vierão,& andauã feitos gentios, cie os rvouos chriífãos

procedera bem, & tem muyta deuaeão às cozas de Deos , «Sc

S>riacípalmente hua íermoza cruz que alli mandou por o Vi-*

brey Aires de Saldanha, à qual de contino como he noite, a-

ceodem ate os gentios muy tas candeas, & a mefma crazem
íí, efta bem ornada de pilares, Ôc a mcas de pedra: 6c como ef-

ta defronte do rio, onde cítão, 6ç moram muy tos gentios, hè

de muy ta gloria de noífo Senhor, porque de contino vem os

snefmos aoferecerlhc fuás efmotas, & azeite para arder de noi

te pollo intercífe que delia tem, cm feus trabalhos, ó*c dceças^

Sendo informado o Bifpo Dom Franciíco Ros, que pello

fertam adentro dcírc Malauar cm huas ferras, cítaua hm caf-

ta de gente que vinha dos antigos chriítãos de fam Thomc,1

mandou do noflo feminario de Vaipiccta a hum diácono , c5

hum chatim por guia a diícobrir efta gente. Os quais tendo

Caminhado íiuquocnta legoas, chegarão ao alto dehús ferra*

que fe chama deSodouaia onde acharamhum lugar p t uoado

;ent«
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áe gente, aos quais diferão, que ellcs os hiam vízitaf , como a

feus irmãos& parentesco que caufou nelles tâta beneuoiêda,

ôc amor que afsi homens, como molheres, & menino todos

com lagrimas os abraçaram,& agafalharaõ.Nenhú raílos po-

rem acharam neíles de chríítaos: 6c porque, águia, que os le-

liou apertaua muy to com elles q fe tornaíTem naõ foram por

diantej era eira genre a!gum tanto branca de alta eftatura, bar

bas compridas, cabelo copado polia tefh, ócpor detrás lhe

cahia fobre os hombros$ tem o neceíTario em absindanciajCo*

mo arroz, ligumes, carnes, muy to gado & leyte.

Auida efta noticia, determinou o padre Viçeprouincia! à írf

ftancia do Bifpo da Serra, mandar \à hum padre, que íoubcíle

bera a Hngoa Malauar, Ôc que foíTe por via de Ca!ecut,por fer

o caminho mais façii,& perto: & para iíloefcoltico o padre

Iacome Finicip, que naquella reíidencia de Calecut eílaua. O
qual partio dalliacõpanhado doprincipeErarifobrinho do Sa
mori, que quis fazer também eíta jornada por feruiço deDeos
& por acompanhar o padre leuando configo alguns Nayres
criados feus: & as guias neceflarias para o caminho, ôc depois
deterem paíTadasas terras do Samory, 3c entrarem na Serra

o primeiro lugar que tomarão foy o propio,onde o anno.paf-

fado chegaram o íacerdete 5c diácono, que o Bifpo mandara»
Alli tomaram lingoa ôc tiucraõ noticia mais clara dosTodares
que fam a gente que o padre principalmente hia buícar* a qual
eftà mais a diante polias ferras dentro por onde caminhou o
padre com os companheyros, por alguns dias com muy grani

de trabalho ôc perigo, polia fragofididade Ôc afpereza do camí
nho, que era tanto a pique ao deçer, q lhe era neceíTario irem
aíTentados deyxandoííeefcorregsr para bayxo. A primeira
petToa que viram & toparam deíla gente foy opropío facer*
dote que elk $ chamam Paliem, homem grande, Ôc bem pro-
Í>ocionado, barba comprida,& os cabellos como Nazare«o,cJ
hechegauáatèoshombrosrosdianteyros dobraua para trás

por riba da cabeça, para lhe ficar a teíla defeuberta, o veftido
nam era mais que da cinta para bayxo na maô tinha húa fou-

ce, eftaua affentado nu campo com fete < u oito peflbas junto

Zz defi
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de fi. Chegado o padre&aírentãdoiTeperto,elIeíhe pergúrou

a que vinha:6 padre lhe refpnndeo que para ver os Todares,

porque tinha por nouas ferem de fua mefma cafta óc ley, 6c q
folgaria de faber delle, fe fabia donde defeendiam, refpondeo

que nam,fczlhe outras perguntas, a que os que eftauaõ preze

tes deram algúas repoítas,que depois achou ferem verdadey-

ras, como eram terem por Pagode & Deos hãa Bufara viua, à

qual põem hú chocalho ao peícoço, óc Paliem o íaçerdote ca

da1 dia lhe oferece le) te „ Depois alargam no campo a comer
com as outras, 6c de mes em mes, lhe pega o Paliem nos cor-

nos.^ treme, dizendo que a Bufara diz que mudem pairo, cõ

outras ignorâncias. E quando eíta Bufara morre, eícolhern ou
tra, a que põem ochocaIho,& fica Pagode, Alem da Bufara»

tem outros trezentos Pagodef, que juntamente adoram, per

guntoulhe porque tinha fouçefrefpondeo, porque Deos \ht

itiandaua, que nam tiueíTe outra arma,íenam aquella. Sc era ca

zado? diíTe q elle,& outro feu irmaó,cazados cõ hua molher,

ajuntando a ifto, muyras outras couzasmuy torpes, &beíti*

aesj acerca doscoflumes que tinha em feus matrimónios. In±
do por diante foram a ver os lugares dos Todares, os quaes e-

ftam portos nos altos de húas ferras, que encima fazem gran

éts planícies, $ceampinas,fem aruore alguma, faluo em algus

lugares húmidos, nem ha nellas outra coufa de que efTa gente

fe foftenre, fe nam o leyte das Bufaras que faõ muytas, eneÕ*

trararaalgunshomens, as raolheres nam viam, porque efta-

liam efeondidas, mas depois trouxeram quatro deHas,as qua-

«s de vergonhanam queriam chegar, aonde o padre eftaua cõ

aoutragenre, mandoulhesdarefpelhoSj 6c hgo vieram , vi-

nham cubertas com huns panos a modo de Jançoís-, traziam

nos braços manilhas de cobre. As cazasein que morauam,erá

da grandura de hum tonel meyo enterrado no chamj ouço-
jnohuma tumba com fua cuberta, tinham noue palmos de cõ

prid . 6c outro tanto de largo os féis no mais alto, os arcos de-

ita armaçam, eram de canas de Bengala,com as pontas prega-

das ac cham, por riba eítauaniatraueíTidos hunspaos do ma~
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to, õibertas densas: polia porta efcatfamente podía^ntrar hú

homem, dentro efrauam degiolhos , rada buma tinha duas

camas, comcoldwns derua,noiaeyohuraaeoua,quceraQ»

lar, tin que faziam o fogo, na ilharga hum a freítaíinha de al-

tura de hum palmo, & vam de hum dedo, apar deitas cazas e-

ftaua hum surrai de Bufaraç,& alii perto outra cazinha, onde

faliam mainevgua. £ aisi diziam, que eram as outras cazas, di

uiii ias entre fi, meaiegoa húts das outras; os homens andaa

cubertos com hum laaçól grande, fem outro pano algum,mas

cites t 5 coícaros de fu^idade, que nem a chuua os paíTa, nera

o fogu * parece pegara nellcs. Cazam deus irmãos cora

búimalher: outros cazam com duas, ou tre-\j nam comem
gaiiníia, nem vaca, nem cabra,& afsi nada diíto criam, da Bu*

tara nam comem a earne^fenaó o leyte, & da carne comem fò

I»cnte p ireo, de mat ->,& veadoj nenhúacoufaíemeam: nem
U oceupam mais que em criar Bufaras. Quando comem na

jnaõ e(querda põem o arros,& na direyta tomam hum -pilou*

yo de Manteyga, que com clle meíhiram. Acabando de co-

mer alimpam as maõs hu \ com outra,5c depois ambas nos ca-?

beilos da cabeça: pello que (ao muyto fojos, $c andam fempre

fedendo á nun-itigiia. Outros coOumcs tem muyto bárbaros,

$: faluatiCos, que deyxo por breui Jade. Seram por todos ef-

tcsgcitios.que moram por eftas ferras ate mil pc{Toas,porori

de nam, pareceu conueniente, gaíhr aqui mais tempo com et

!e>,por lenam deixarem outra$ emprezasde inayor íuuicQ

*le£)eo&, .

capit-xvii:

1[ Do quefe fet> na cidade $$ Ilha de GoÂ
terras de Salcete, cofia de Cambaya.
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A nefta cidade q he a cabeça do eftado,e metropofé
de toda a índia, três cazas da companhia , comiem
a feber caza profeíTa, Collegio de fam P^o , & o
nouiciado, & em falçetc o Collegio de Margão,aã

eflão anexas varias refidencias. Hm todas fe fizerão muytas
couzas de feruiço de Deos como a baixo fe verão. Mas he bc
que primeiro digamos como hua das mais felices viagens que
deite Reynoíe fizerão para a índia, foi a do Anno de 6oii
porque nelle partirão, a vinte, &finquo de Março- íeis nãos
da barra de Lisboa, as quais todas entrarão polia de Goa a fa!-
uarnento no mes de Setembro. Nellas forão diuididos em qua
trOjíeíFenta & dous religiofos da Companhia q leuaram defta
prouincia de Pòrtugual, & das de Italiano padre Alberto Laer
cio Italiano de naçam, q no anno atras viera daquella prouin-
eiada índia por procurador de Roma,&o padre Francifco
jVieyra, que também veio no fegundo lugar- Ambos peíToas
de íingular virtude, &religiam, dos quaes o padre Alberto-
paíTcuaRoraa,&opadre Francifco Vieyra ficou nèíleRey
no, para. hum la, ^r outro qua, tratarem os negócios a que
vinham, como fizerão, commuy ta prudência, & leuaram
auiado tudo, o que era para bem daquelías partes.f£ como*
tnoaprincipaicouza, que vinham bufear, era companheiros
os mais, que pudeíTem ir,por iíTb fe ajuntarão aísi déítaJia,

como defta prouincia, os íefTenta, & doas fogeites que acima
diíTé, Ô^quafi todos efeolhidos, de grandes partes, & efperã-
gas. Leuarão também mais para ferem recebidos, algus m.an-^

cebos efiudantes, que antes de chegarem a índia, foram admF
tidos na Companhia de modo que entrarão deita viagem por
todos em Goa fetenta, & dous religiozos delia, cousa q para
todos foi defuma confolaçam, & principalmente para os nof-

íos,que eftauão faltos de foldadefea deChrifío para acoditem
a tantas, &tamgloriozas ernprezas, que eílauam abertas, 6c
fe hiam cada vez mais abrindo paraa conuerfam da gentilida-

de. No feguinte anno de cue também tratamos, lhe entrarão

paais qiiinze em finquo nãos de viagem que também foi muy>
to bem
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to bom foçorro. Alem do fruito que fe faz com os Portugue*

íes, & chriílãos antigos da terra, que he ordinário* não hc bê

que fe pafiepollo rouy to fcruiço de Deos, & ainda de íua Ma
geíhde que fe faz no hofpital dei Rey da cidade de Goa, por^

que como efte hofpital eírà a conta da companhia, & nellere

zide fempre hum padre, 6c hum irmão, afora algus nouiços,

que de ordinário vão feruir, & os que nelle fe curam fejam foi

dados que fempre tem mais que fazerem fuás conciencias,cj

a outra gente, he muy grande ofruito, que nelle fe faz, E par*

ticularmente fe exercita efta charàlade, ao recolher das arma

das> acabado ovcrã, recrecendo neíTe tempo,ordínatiamente,

os doentes, 6c muy to mais quando chegam as nãos do Reynci

a efta barra porque então os noíTos em húa gale, 6c outros na

uios vão a eilas com refreíco, 6c charamelas, bufcar os enfer-

mos, defembarcandoos em íeus próprios braçros* clc trazen-

doos ao hofpital, onde os lauam, alimpam, curam s& recreão,

com todo amor> clccharrdadepofsiueí. Edefinquo nãos que
títeanno tomarão eira barra mais dè feiscentos fe recollerão

nefte hofpital* os quais todos forão feruidos, clc curados cora

muyto cuidado,.& não menos prouidos de veítidos , 6c do
mais neceflario quando fe forão delle: para o qual fe fez com
o Viforrei es fone vizitar, para que vendo fua necefsídade, fe

moueí&aíhefazeralgúãefmola.E afsil ita fez de mil 6c qui-

nhentos pardaos (alem da ordinária que o hofpital tem para

a cura dosemfcrmos-com qae fe villirão quatroectos: os mais
íe remediarão per outras vias, Sc algus mouidos com exem-
p'o dos padres, 5c irmãos que alli os feririam, clc andauam, fe

meteram religiofõs em varias ordes dos quais naõ coube pe-
quena parte a compasjhia.

O fruito que elles dous armos fè fez^na connerfao dos gen*
tios, foi de muy ta eílima, 6c Icuocr do fenher, porque afomãt
do todos os que de nouo fe bautizarãio,afsí em Goa como nas«

terras cie Salfete, por meio dosnGifosyfâzem nnmero de paf-
fante de finquo míí óc quatrocentas almas, na conuerção das-

^uais^uue em muy tos, mtsytos cazos de edificação, anota-
ocis:
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lieis, que por breuldãdefe deixam, & fomente apontaremos
dous oiitres. Hum menino de doze atè treze annos eftaua na
caza dos Catecuroenos de Margam, na qual afora o$ outros a
duitos, que alli eftão por algas dias, antes de fe bautizaremTe
recolhem também meninos de pouca i Jade.que correm rifco*
$c que íe teme que feus pais, ou parentes es peruertam, neíla
caza os criam na doutrina,& bõs coiíuines,<3c aprendem alerf

"

Sc pofto que fe tenha bom cui da <o delles, às vezes toda via*
es furtáo frus p3rentes v& os p^íTõ di ewjfcra banda, para quê
deixem a fè: donde algm torna > Hepoi«,& noutros reduzem
os padres com os meios, que p ira iífo tem,citando pois odito
menino nefta caza, ainda Çatfçumeno, auendo ja mais de féis

mezes,queqeraifjgioneílecoíHcno$ ftu pai com a mai$£*-
milia, petuertido por feus parentes, o menino com tudo nua
qua moítrou finai de triítrz i, fe não quando hum dia defapa*
jeçe fefe foguo toda a diligêcia po.Uo buícarem, icodindu aos
paíTos, por onde fe vai à terra firme dos infiéis , mas nunq«a
ie achou nona deíle. A > dia foguete, trouxera » o menino a
Rachol, Sc por nuis diU^Cf cus, que fe fizeráo, nunqua íe po
dç faber quem oleuou. Porem o que elie conta he, q nuuqua
lhe paffou pollo penfamento f gir dxâZA dos Otecumenos,
fe não que hum a pefloa lhe deu recado que feu pai eftaua fora,

& o chamaua: & que Lindo de caza achara hum homem muy
to negro, o qual apontando com a mão, Sc leuandoo com di-
zer aqui tftà, alli eítà\ o hia guiando caminho de Rachol- E
auendo de íobir hum outeiro, cm cima do qual eftà húa cruz
iuuto do caminho, oguia tomou a mão efquerda pr.Jlos matos
dizendo ao menino, q fedefuiaua por não paíTar polia crur.

E aqui diz o menino, que ja começaua a temer, Sc tremer. &
que dezej iua de Íe tornar, íe não que arreceaua que o guia lhe

ítzefle mal, affirma que fe lhe fazia ora pequeno, ora grande.

£ que as vezes defaparecia, Sc tornaua a parecer, aíenandolhe
fempre, que ofeguifle, atè q o p ->s em Rachol iuntá do p.*íTo,

onde lhe diíTe, embarcamos neítaalmadia, que noíTo pai vos
eítá dperando na outra banda! & uifto defaparecca,fem mais

ler vifta
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fer vifto do menino. O qual querendo paíTar foy vifto do rea

deyro óo paíTb, que o conheçeo pollo veftido, fer da eriaçara

do Seminaiio. E pofto que era gentio rcom tudo a nain dey-

xou paíTar, mas logo o foy entregar ao padre q refide na igre-

ja de Rnchoí$& tornou o menino a-Margarn,cõ muy ta alegria

de todos, & dahi a poucos dias rcçebeo o fagrado bautiímo»

Humamoça moura &cazada, defejauamuyto de fe fazer

chriftam, o que entendido pollos feus, a fecharam de maney-
ra que ninguém podia falar com cila: vende fife nefte efhdo^
bradaua por Decs, pedindolhe temedio parafua faluaçam^

Nam lhe faltou efte Senhor a feus defejos, dandolhe modo
com que por cima de húas paredes defcobriíle fua vontade a
húa molher chnfram, à qual pedio muytofalaíTe o padre pay
dos chriítaÕs, & lhe diííeíTecoma ellàdezejaua defe fazer
chriftam, & o citado em que eftawa; que por amor de Deos^
lhe deíTe remédio, foram logo cm bufea delia &rtrazida com
grande alegria fua, & dos mais chriítaos reçebco o bautifmo.

Hú minino ja chriítao de menos de y. annos filho dú Gancar,
muito honrado,auia àia$ q efhua muito doente^ chegaadoí
fe o tempo em q noíTo Senhor o queria leuar para fí por efpa-
$o de 3.ou 4. horas,pouco mais ou menos, começou a fazer ta
te $ colóquios a Chrifto nofío Senhoreie à S.cruz , q eõfigo
tinha,q punha efpãto eadmiraçã a todor,nao fòuiête chriftaór
antigos,&velhos,qaílife acharão, mas tãbéafeupropiopay
Sc rnây,q nuca delle fe apartauaõ, repetindo muy tas vezes c 6-

cntranhauel arTecl:o,eítas palauras>em íua propia lingoa,Iefus
SaybâMacâ Sodday quer dizer Senhor Ieíus foltaime, dey-
xaime irPayâ Padatam, quer dizer poftrado a voflbs pés, &
dizendo,cftas & outras piadofas palauras, beijaua a cruz ratas
vezès,«Sc cõ taata deuaçani, Sc lagrimas, que a?fazia derramar
a todos,os que eíhuam prefentes; &vendo a dor Sc defeon-
folaçam de feus pais, 6c parentescos confolaua dizendo, que
nam choraíTem,6c que fofTem comer: & continuando cllc, co
feus deuotos & afK y tuofos coloquios,fentindo,cj ja fe lhe de£
pedia aalmack» corgo^ pedio cyhcdefcê a cidea,& apartãdoa •
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com húa maofinha,& com outra a cruz,deo feu fpiríto aDèoi
deyxandoa todos hum raro exemplo, doseffeytosdenoíTá
fanta fè & da diuina gaaça. Naõ he bsm qae paílemos por hú
feyto dus meninos ckriftàòs.Fez hu padreVigayro de huma,
dasfregueíias de Salçete, hua rícola, para nella os meninosa-
prenderem,a lèr & efcreuer c\ a lauta doutrina; acabada fe fo-
ram todos juntos ao padre dizendo, quejaqo pedrey.ro lha
fizera a feu gofto, & elles nam tinham com que ihapagarjhe
êcttc licença, que o queriam fazer chriftão. Refpoivdeolhe o
padre goítando de fua innoccnçia, que o fizeíTem muyto em-
bora, fe oelle quizeíTe fer de boa vontade: mas que o namim,
portunaírem,nera lhe fízcflim força algiia. Çomeçaramlhe el

les a pregar, perguntandolhe, que ley tjnha, que eoítumes, q
tniniflro das couzas de Deos, & outras preguntasferoeihaa-
tes,com as quaes o pedreyro, íe vio tam cmbaraçado^ue dea
moílras de íe ir abrandando &afeyçoando as coufasde noíla
fanta fe. Efhuam nefte rempo os pats dos mininos fazendo
fua gancaria ojli confclho nam lõgc do adro da igrcja,aos qua-
es os meninos logo chamaram.comoviraõ o pedreyro em tam
bom eítadojpara que os ajudaíTcm a conuertelo, fizeramno cl

les tambem,tomafldo iffco ja como em honra, de Cos fi hos,que
em fim o pedreyro fe rendeo de todo.Chamaram logo ao pa*
dre,aoqual indo lhe diíTe o pedreyro, eunamfey* que di-
ga a ifto, porque tendo eu feytas tantas igrejas em Goa, & ne
fte falçete, acm Viforrey, »cm capitam, nem os mefmos
padres, que por rnuy tas vezes me falaram puderam acabar co
migo, o que agora cites meninos acabaram. Acrecentando,q
ja,que Deos aisi o quifcra, ellc feria muyto bom chriítaõ d<illi

por diaate,afsi como ate cntaõ fora bom gentio, & foy bau-
tizado com outros poucos,no mcímo dia,ern que os meninos
fizeram a feita na fua efcola.

Da banda do Norte de Goa ate Dio polia cofta do Reyno
de Cambaya ha finquo caías da Companhia, com varias refi-
dencias a cilas anexas,que fam a de Chaul, Baçaim,Tanà,Da-
waôA Dío, cm todas çfta&alçm do fruy to,cme fe fez com os

Portty



iPortBoueíes^ fez tãfec muito, iu<ciifcto$*AhMfPe

.cipalmcte «**«&*** Salçece de ftfcmflfe fanaa. Ede nou,

Jfe bautizarao neftes dous annos cintadas cilas partes <p*ftance

,demii& duzentas almas. *
.

~*
/ .

Em CbáHlvirtdoíma *e^o*eífaé|te5,pW-fuâ:PC^*a.çadílw«

,pouoacã,q chama Chaul decima.q he de m^tifo^ôeeflaperto

da nofà cidade,com©n^u^
cm nua mesfqu*ta,.onáe efíaúã muito* pagodes:6c em-qpe* aos

>mottros,qaeuard«oãotc«iará<>algús&.os trouxerao, cntrcxf-

tcs acertou de vid>ú, cj^ elle§ Jtiu^o cftimauão, ^pollo terem em

may or vtneraçáo,q os outros. Àconteçeo, q o efludaf>t^qtte>õ)

.itrouxe, tkandoibe a prata de qeftaua ornado, v

,ro,o qual.com,muy ta nitzrâ* oxomouÀ leuara mefqaita, donde

dantes eftaua:foy detodos os mauros feílejado o?pag©4e,^^&

do por miracuiazo. Sabido ífto do meftre^eprêdeo ocíludlte,

corno.mereçia,o qual atrontado do,q fizera ,'& tomado os códt-

fcipulosiílocm cazo de honra.íe araiarãoalgm ao.poucomais

ou menos^paíair dar na.mefquita/&: Ibetoruaré^atamaT-opago

de ,& de fem j urí a rem o eíludante . Porem vindo i ffc$Í noticía do

mcftre^& confiderãdo o perigo grandeza q feptinhalhfmádoa

dizer cõmuytapreíra,por outros cfludãtes, q logo íe recolhei-

íemj& defiftiffem4a empreza, fopena deferem rigurozamêt«

caítigados,dado o recado diíferãocntrel^a ròsvqtie nos pode íà

zer o paekeidarnos quatro dúzias da çoutes,pois nòsleuaremos

oito: 6c com cila reíòluçaoforão por diante. Chegando apor*

ta da mirquitaacharãDnafechada, procurarão de abrir eõalgui

couces na© podframtpozeramreeutaõ de giolhostodos ^ezáÕ
húa Aue Maria,tQrnáo adarnaporta, 8clogo featmeu Entram

•dentro jtomão o pagode, q o eílbu da nte vendera coentros mui-

tosjck viridoíTe reca!hêdo,íábído q íoy dos mouros, vemfôíe no

alcance. Mas íoeedeolhe «ial,porq vendotTe os efrudantes apef

tadoscõa primeira cípÍGgíwrdada,q defpararã matara hú deli et,

& ferirão ootrc,5c cÕ ifto os m ouros feretiratãOj6c os eíludan •

tes fe recolheram ,.íem perígo. Tiwearam os mouro&poT m. rtyr

O (eu morto, & a rnolher commuytos chtyrosíe queymouco
Aaa clle,&



>i
:

j1 !•*%.«

tile
,
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ím ftaçarm hal*u,Colfegio de meninos ci«fufiêBÕí
', dei*^ffo$ tem cuy^do, ondeia doutrinado,. &infin,y51 »S
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'Vm*i*****^*** aoirmáoqiemcuydado doscatecumeoos.tjcom pouco trabalho o afeycoo«a

wmjpollo o logo vey o,q foy a roáy da hi a doas dia^indo 5

fMlW^#» era das eatecuroenas, deô tem cuvdado bua molher VKtuoza, q fe chama a máy das ehtifti,,, quallogo por derradeyro a cÓoerteo porto qcftaua muy dura, & m5dou lago que lhe trouxeíTcm deus filhos mininos, que tambenv^oo outro ficaram no Seminairt). Outro minino deftes, mourotambernde naçao.qaquife criou muytos atmos fazedo depcij
decazarhua viagem fbyoayrnas maõs de mouros «oíTos imi-gos,& como elle cõfcíTaíTc q era chriftáo.o mataram cruetmét*;
nunca largando o noraedcIESVS da boca & protcíiãdo , ó de
rouy boa vontade morria por fer chriftam. O melroo fizeura
aosraaisque bramem fua cÕpanhiadesquaes (cuberam ferem
cnttltaosiiNo mcfmo tempo noutra parte nos matarão outros
dous,p*t«s pefcâdcres noffbs, que cÓfeffaraõ ferem chriftãos.
jproroetendo-lhes primeiro a vida fe íe quifeíTem fazermouros,
«delte4«enicontrosharonytos por aqucllas partes.
Em Damaô foymuy celebrada acóuerfam dehúa molherho

rada irioaradè çeyta,& parfea de naçam natural de Giras cidade
principal daPerfia.aqual também trouxe íõfigo para receberé
a fe, tres.moçjSj&dous moços feus catiuos,& húa mínina fua fi
Ihade muytobom parecer; eftaua eira naquella cidade com feu
marido,tâbeoi Perfa de naçam & mcrcader.que vitra do Eílaga
ti, para fe embarcar para Grmus. Correo t Ih rnolher fobre fua
coouerfam, côo padre pay dos chriftaós & porqo padre aexa
IMaou& achou muy conftaote.foy ligo dar conta ao viga) ro& ouuídof,& os Ituou a títe fazer perguntas ; Perguntaram ao
íHarido íc era aqucllafua molber^oníorme íeus rito s, rtfpóde©

«jue fi,'
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qúcí,
pcrgíinSwm a molhcr íc q^ría fcr'ch^iR-am Yéfponck o

Hiuytas vezes, q (15 por onde pareç^o bem tq dcpois.de inflruy-

dajfoíTem jogo todas bautizadasjcomoforaõj rcqtiereoilogo o

padre por ellasas partilhas da fazenda,^ ia eílaua enibarçada,c6

forme a prouiíam,q paraiírojba, & mandou paffarcJ RcyM Se

baítíaõ^emfauor da chriftandade, fizeramfe a $ partilhas,& cada

hu ficou com o feu. O marido&fay twfliísima* mais? poramor?

da filha ,qda molhet, mas e)la$ ficaram mufiie§res&coiitea

tcs.f&a de noíT&Senhora das GaodeaSiíoy ameninai igreja dos

pa-ckes rnuy bem veilida a receber osXantosoleos; acodioa vela

toda a cidade
j}
fizeramlhc graíi4eié#a;ee mufi ca^carjxyrasymani

lha,deípatar dartelharia» v& ifto nãíòmente polio que ella meree

ia, & por honra dafc,fenam tãbera per rez*m de rnuy tos mou-
ros mercadores cõpanheyros dopa^,q, aq|ti eílauaãi para fe em
tarear& andanam,ppjlas ri» as re/*do asíeílasa cora bem de dor

de íci^s çpraçcens, f

CAP1T. XVEI,

W Decomo fe fundou a taf* âe *Dio& da,

[tf fefe&4iwmam. rtjtt. joam

Rcç o« quatro annqsha,4ue(e deu princípio a cila cafa

de Diojè: atcra,d© fim,^ niflo fe pretendeo do fruito \
fe podia fazer cã os £?ortuguefes <Sc na conueríam dos
HificiSjComo em todas as mais partcsiOutro pinapali

fsimofoy,para"daqui fe renouar,& tornara continuaria miíTara

anrigna ao Reino éo Preíte Ioaõ da Cthyopja. Cocorrerão" na
fundaçam deftacazn, os Porlu£uefes moradores defí.icidadí-.c-è

q tiuerao principal parte os capitaeug da fortaleza. Gonçalo Ta
tigres Sc feu ruceffirGoterre de Mbnroy que ao prezem.e o he.

Os quacs ambos cõ Angulares benefícios, & fmorés, naõ fòmc
te principiara mas por todas as vias procuraram de a promouer
para que erabreueíe fizefscemfua perfeyçam,& para iíso per
ftiadiram aos mercadores Banaaneç, q a eimola de quinhentos
f>ardaos,q coftumão dar cada anno para a fabrica de 3lgúa igreja

9 deitem para a fabrica &fundaçam deita caza, 0$ quaes adam
Aaa z

'

,i|4
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típc^Gapm^aá fc)« gránd/parte da obr^&os padre*
a huns^o**fcros lho grafem bem.com o muyto q fazem <Settzb^mtmím feuiçò^ peílo bem dé íuas almas cóm muy 2J

Equanto ámiflamda Ecyopia, q como diAemos, foy hudos-
f^íf^pa^maDaos. para íi& fundar eira caía mofrroa bem Deo*
N..Svcorao elle% oque infpirou-, 5c ordenou efía obra,cõô>eí&i^mo^íej^qu*^
U>$tio;fe*di*ào.qi3&i para rtíeMtór feentêder; & inflarmos a hif-
tknw do qaefe &de trata*, he^eceffario por ades* muy tos anno*
cjdeíía matena fe não trata.-nas^carta*dá índia, Comaímoía hutrt-
pouco de mais alto, 5c fazermos huai&teuc fuma do que acere*
ckfiamif&m da Etyopia tempaffido de^efearprimtn-ós prii*
cipios^ que% da madeira feguinte, Depois que tíòflòs Portu-
gueíesdefcobnram, & co/iqM iÍTarâo aln derrua dai coufas,^
nrnyto procurarão ^E^dr^ítM^àll)i?rea^ircBi»W&e€Í|-
eiadalgreja Romano gramRey ák Etyopia cpe p*>r our*o no>
me fe chama oprefle Ioão por elle, ainda que Càrifião , fer fift

f&atico,-ftfegmrtõdo- aqtófej&yhtn hereíia & ejrsresdor
Patriarchairde Alexandria*Pàraé4&e

:
!&fô el Key Dõ Manoel

Ilie mandoitde piepoflto HumEmbaxadbr que foy Dot%J&p~
drigo de Eima,Gquaí

s

partindo de Portugal no annodeS«o2
quando tornou- áfepafla deita Cfrraaxad 3 , era >Hjç )a mprto V &
Keynaua Dbm íoão 3Vku,fílno. O cffeito delia foi (jue o$ey
qentão Reynauá Wquelíes fteynos por nome Dauid mandai*
também feu Embaixador ao de Portugal para que depois de af-
fentarpaz, ctamixade cõ elle foíTe dar, como foy a obediência*
cm feu nome ao funimo Pontífice Romano. Foy tudo ifi o de
í^^tftófttóii^àlmen^
ròo paraammmo Pontifíce Clemente 7. q então gcuernaua a

â^eja..Morreo da fri apoucos anos eRe Rey D-oídjfoccdcolhe
nrcfiffib feu por nome Claudia o qual por algú.tepo conferuou
a mefma par, &:amizadec5 el Rey Dó íoão^ & obediência ao
Papa, mas faltando depois nefta permitio Deos q íé ieuantaíTe;

contra elle cl Rey de Ze&^ de ceíta>(& grã-

dífsiaio»
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Sfsímb imigb do no me Ghriftâc, q c6 fauoí dos Turcos lhe to

inou £raridfpartedo BUync,& eíléue i ^ annes de poffe deile,

pello q o Ptçfte veiidofle eift ranto apertoma^Otrpcjir íocor

ro ao Gèuénrado* dá índia queentão era Do1#» daGam^

d HftttÉttiMl coniunção cnttaráno eftrcy to do^ar 10^0 cfr

húa podtrofa armada ftznUfe-mn«mgTurco s & Mouros^
vendo à nceefsidàdè; em queeíWcfte ReyXhnflao,&-o rataf

to orêdèfemrço que fazia a0cos,&a el Rey dè Portugal feufe

nhoT cibo ajudàrylhe mãdbu dèfocoíro a Do Ghriítóuao âzG$

ifrafeú irmão rauy vã!eroío >
& esforçado capitão com quattoce

tfõsPòrtuguefes õ/enfrfdopoHàs rcifas do Píefle tjos Mo«roS

tintiam conqurflado ihás torne tt atòitiar cj fei ião ittaís dê cem I*

çoarauedo dellcrmuytas.viferJaMa* qttais,forao rouy mtlffMf

âc quafi míraculbía^duascfii dua* BafalBa*cãpais q lhe de«nos

capos q chamão dò Zartc pelejado co o pfcfríò Rey de ZeMa^

a primeira et» 4*. de ABrií de i ft t. tédoo Mouro crtí caiflpo tfi

mil Somes,& m&cquinKcntos de €àual©>& duzentos Turcos,

&do GKriftquã© fbos ttezfto*, cf fínquecta Portugucfcspot

q o s outros fo,efíauâo aiiíefitips, & duzentos Abexiras* Cotiit*

coufle ábatalhacin amanhecendo* durou ate depois de itico &i}

em q a vitoria íe declaro» pollos Chriftãos, porcj nefle tepo an

dando abatàliia mtty tratíada foy ferido el Rey dè Zeilíà côhua

rfpinguardádâ, poliu q elle, & os feus virará íògtío as çofías,&

íe poderio rfrfopdá,& os noíTosíné forlohu pedalo rio alcaií

ce, 5c por não teri càtiaíos, não fera mais^ ficara© ítíuytos meu*
tosmortos-, ôè mús de 30, Turcos v dos'noílos faltarã^onze>&
40. forao feridos,$ J&otiro fe ternou lògtfl) arefazer cornuytà'

gfteq-de refrefeo Ific veo^entreelíès hô grade capitão chamado
(^dàmàrcotre&ifril tiosii&v$ foo\ caualos , 6c treze dias de

pois da primeira rota torflou'a cometer do Cririfíoiiao qeo rnui

to esforço lhe faio ao carilgo &c recefcieo a batalha onde peleja rj

grande parte do dia, & Ih*? matarão lo^tío os Chnfíâosó feuca
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terS ornatos nâm concfoyram nii,wilc diVScâquífta ÃSnoflo*

2223?^É?^^1^^
rotntopprd«d

?
a5 awciw^qoericurr*!ownii3 ferra onde

todo hum verão o teue como fcrcado,de rnodoqoMouro en na
daje^odia aj^ar das terras q ficauã da partf dofestim onécos
notfos e(rauam,*n*s as da parte do mar lhe ficauam Uares ypoilé
4 teuc modofara^ndar recado aoS^a do Turco q eâaua e«
^ebibeco três mil Tutcospor guarda doe&reyto, ao qual pe-
díofocorro que*l!e

(
Ihe mandou de nouexentos Turcos em que

entrauani^gftsdccaualo, & dez peças dartelharia ae*5po cò*
muyJtts efpwguardas, de Arábia também lhe vcofcM:o?*o,& co
ciíeajuntando fúas ^tcs^cabojôinucrno em a*, de Aeo&o
do mefmo annoyeo cometer o arraial Mos noffos, c% íe trauat*
nua crua batalha q durou deídepsjía mcnhiateqúafiíbJpofto*
na qual depow demuy tas mortes de ambas as partes, permetio
W..^o54iorosfoíTcm desbaratados, masco grande «frrago
dos Mouros,quejado no alcãee dos v,*\ idos

;
der 3tn c6 dÔ Ch«~

UcMiaoqmm fa*o feeftaaa curando cõ algus Pcrtuguefes d*s
kri4a^,q recebera iia batalba, ao qual prenderão, <5c icuaraôael
ftey de /cila, que co grandes afrÕcas,vituperios, & tormentos,
etmo^íofrendotudoovalerofo, & cbriítianifsimo capítaÔ/mmm$ pacíencia,& co os olhos pregados oo C«o encomen
4andoík a peos,& pedindolhe perdara de fcus petcado*, ate &
opropno&ey cÔJfuaioiaos lhe cortou acabeça, <Sc foi a viriVca-
do q no lugar,ondc ícu corpo caio, & ícu fangue fe dcrrainou#
yrebenrou h Sa fonte,quc de de pois facaua os doentes <k terras
MA«eraoneíra batalha perro de dozentos Portuguezes. Doa
qefeparam como cento, ç< vinte fe ajuntarão coa Raynha de
Etyopia q no noíTo arraial andaua,& que vendo ao >ufa perdida»
fe poderecolher a húa ferra q ali eíU ja perto, onde depois deita
rota veo tero Prefle íoão, que ati entaõ fená poderá ajunrar cã
os n <,ffos, o qual naô fe pode encarecer os fentimêtos q fez zísi

eije como a Rainha fua mây polia morte i Dõ ChriftviíLPor*
os Portuguefes q ficará viuos lhe pedirão por m. ajfitãflM* fua
gente a mais que podeíTc, & os cjuiíçfle acõpanhar, que elles co

fiuu^m



fiàttamèmDéê^vittgoariãoiuybcaniorteclércu capitã. E4s
roatsPottuguefe* ícus irmãos ftHo elRey de boa võtadc* & S)ú

tandò como 8. mil homês& c5 os i 20. Pcrtuguefes fc foy cm
bufea do Rcy de Zeilla, que cftaua alojado ao longo da a lagoa

do rio Nilo, com -hú bom exercito demais de treze mil homês

de pce,&de caua!o Sc duzêtos Turcos, hião ja os mais dos nof»

fcsacauale>& ordenadas as coufas^vieraô abatalha cõo Mouro
feis mefes depois de noffa rota, leuãdo os Portftguefcs em lugar

de capitão a bãdèyrada S» Mifericordia, por q depois qmorrcó
dô Chrifkma naõ quiferã outro capitão,& contanto esforço , Õc

impeto dera© nosmoures,^ cm mu) to breue cfpaço avitoria fé

declarou poreHes«cõa morte dp propio Rcy de Zeilla, cuja ca>

bcça»foy trazida ao Prcíte,&cõ a prizã do príncipe (eu filho #t

recuperará de todas as armas* artdbaría , & mais deípojos, q na
rota paflada nortinhã tomado,oVc6 grade cftrago dos mouros,
cornada de íttu arrayai liberdade cl grádc numero de catiucs ebri

flaõshomês,& molhcrcs>& roiniac rq nelle tinha, ele fém mor^
te de riu fòPòrtugucr, qifoy coufe de grade admirae/â, & co eírà

vitoria tornou o Preíte Ibaô Rey da Ethíopia a recuperar todo
íeu Rcyno,& ficar fenbordellev6 cm reconhceimêto deite be-
neficio tratou fempre àos Fortuguefcs, q cÕ elleficaraÔ comujr
tascortezias & horas, & deu terras^ todos; emq viueíTem, por
onde mu) tos o ficaram feruindo 5c morando em feu Reyno. O'
q tudo íabido por elRey do Ioaõ de Portugual,^: parecêdoíh«i

q pois elRey Èlaudio lheefbua taõ obrigado pollo fòcorrcv«
lhe dera para recuperar féus Reytios, naÕ poria contradigam
algtia ao negocio de fua redufaõ a obediência da igreja Koim;^
na:&tãbcm p?ra aeodirao remédio fpiriítial dos Porttrgtfêfcs
que naqwelles Re> nosvfc ficarão, <Sceéauão ja là moradores , fo
determinou- mandarlbc prelados &f*çerdotes q.podeliem dou
trinar a todos conforme a fc& detriria da ínmz igreja Roma-
na: 6t dando conta dcíle íeu defeco ao Papa Iu!i0^3. <Sc depoif
ao PapaPátilo4i aambos pareçeo mipyto bem: & arcíóluçaô
quefe tomou foy, queíèefeGlheííem treze reH|,!ofe*dc.noffi
Cõpanhiá de Icltt de letras 6c virtude que foirém a efta milFáfli&*quc deíiq hu feffc cã titulo.de Patriaxcb^ de Etiópia ciitr^s

dou$



JEthitóftái
áous <íe Bifpds.Por Patriarcha foy cl.eyt* o padre tuim N*2
nez BarretoPortugues,^ pprBifpos o *p*dre Belchior Carney
i:o,també Português, c^òpadre^adreée QuiedoÇaftelhano;
& c5rordem,qticíal|andp^ ip.aár€ loam j&tacz, foredfcíTeo pa
tireO uiedo, $: por morte deite o padreCa*aeyr o, i

Alienado jflro era qu|to os padres fe sparemauaõ nefteRey.*

no para fazerjê fua jornada, pareçeo a ejjleydõ Joaõ quefe deuía
fazer outra diligencia, 5c; foyauiíaraoyifbrey da índia,quede
GoamaadaíTe hu embayxadqj aelRey ÇIaudio,pata que foa-
beíTeíeu animo>& defpoíiçam, &: o preueniíTe para a idâio Pa
triarcha Scàe íetts.eorap^nhcyros, fello afsj oViforey & man-
dou hu hpra| honradopor nome Dioguo Diaz & cotMc o pfc.

tire Gonçalo Rodrigues da nofla companhia Jiomem de muyta
virtude &4ctra$>&; por íeu cppanheyro o irmaõ fuiigêcio Frey
re. Fov niuy acertada «íta diHgêcia, porq quando chegaram ef.

tes cmbayjcaaores^charaõ ja elRty GUudio írpeado r& dirTctS

- tc,doq em Lisboa fe cuy da.ua no pontoada re!igbm,t& de dar o
bedieneja| igreja J&omatiai & afsi depois- de muitas praticas 3ç
dirput|5 queo padre com elle ttút fabméfifr «iateiia >i& de lhe

oferecer fiu liutoq neftemefmo tempo copuzera contra os er

ros daquçfla nacam. O íjuai o raefrao Rey lèo, cõ que fe achou
• inuy conuenciao,pqr naõ íaber refpõdet,à$ viuas Sc eficazes re

zocnsjquenellc via.contra (í Com tudo induzido por hííBifpo

lxfma|icp
;
queriaçortçtiníia,o qiiaixircprenderaafperamcntc

por ter lido o liurp,deuvltimarepoft3,queoPatriarçha(Sc mais

companhcyrosípodíao ira fua çorte,& que então fe determina-

té riajno que jtoçauaà religiam, .& obediência da igreja Romana*
E com eftarefoluçaÕjdcjTpedidos os embayxadores,(c tornarão

a a Goa$ aonde ja acharam o Patriarcha & feus companjxeyros,

osquacs fabendo o que paíFaua em Eriitopia,julgará todos, que

naõ cõuinha ir por entaô o Patriarcha,auendo taô pouca difpo

ficam em o Rey Çlaudio,para o que fç defejaua; & q leria me-
lhor fafle o padre André de 0uedoBifpp<Je Ierapolis cornou*
trosdous ou três companhcyrosjôç proçuraíTc feduzir o Rey,

a obediêcia da igreja Romana: para que entaõ fòífe o Patriar-

cha, 6c pudeífc fazer feu ofíicio c5 mais autoridade, & deçcçiá.

CAP1T,



Trefejoam.

capit. xvmx.

PT

€ Como opsdre Ttifp* André de Ouedo ehe

tâu a Ethiopia com[eus copanheyros

(tfdoquemdirnellapdfíottMtc

quemorre*.

COM cita refoUrçam, partio para Ethíopia o padre

André de Ouíedo no anno de i ffjp com outros qua*

tro padres,que fechamauam,Manoel Fernandez^rã

ciícq Lopez, Francifco Cardozo, António Fernan-

des. E porque depois de faa partida morreo cm Goa o padre

PatriarchaloamNuncz, ficou ellc foçcdcndo no titulo &
dignidade Patriarchal de Ethiopia. Aonde deponde chegar;

procurou verfe logo com elRey Claudiq,qur andauaò:cupa-

do em çerta guerra, o qual ò reçebco com moítras de boavoa

tade,comcçaram logo ellc & os mais companheyros.a exerci

tarfeuofficiocomos Portuguefcs, & chrjítaós da terra, do*

quacs reduziram alguns a obediência da Sc Apòftolica de que

clRcy íc começou a moílrar fentido& defgoftozo. O que vê

do o padre Patriarcha,lhc pedio quifeffe ajuntar alguns ]etra-

dos,para que em fua prezença fe trataffe dafc,& religião chri

ítam,& tanto infiftio nifto atc,q el Rey o ouuc por bem. Tc-'

uè com elles muytas & varias defputas nas quacs fempre fica

ram conuénçides ftm faberem rcfpõder , & para mayor cõfor

maçam,do que dizia em fua doutrina efereueo alguns tratado

contra os erros dos Abexins.E como el Rey com tudo ifto ÍC

vifte muy apertado, acabou de defcobrir o que tinha nopey-

to: porque no mes de Dezembro de jy*. diílê clarameatc

ao Patriarcha, que nam queria dar obediência à igreja Roma*

rta: Porem nam tardou muy to o caítigo do çeo, defta tm%m
trande obflinacare, porque no mes de Feuercyro logo fegi *

i
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Jefôatâ
entrando níia batalla/oy neíla vencido & morto, fcçedeolh*
no império hum irmão feuvpor nome Adamas, homem cruel
.& grande tmigo dos cbriffaõsjfpy o logo vifitar o patriarcha,
& ainda quf no. ptincipio

;o reçebabê, durou pouco fua am>
Zadc: porque por ocaílam de dous homens principaes qvcfe
reduzirão à fc,a veyo a quebrar com ellejdemodo queo man-
dou prender a elle, & a íeus cõpanheyros, & para q naõ fogif
fem, os trazia no exercito fazendoíhes todo o mao tratamen-
to que podia. Porem nefte tempo por juflo juyzo de Daos, fe
leuantaraô contra cllealgús principaes do Reynocom fauor
de hum capitão dosTurcos,& pretendendo pòr noimperio a
a hum filho de Cláudio & fobrinho do mcímoAdamasjvieráó
©s exércitos a batalha na qual elle foy vencido & besbaratado
& com grande trabalho, & perigo cfcapoufogindoXomeea-
fam os Turcos a íàquer o arrayal de Adamas, & deícorrende*
por hua & outra parte/orara dar com o padre Patrrarcha,&fe
ns companheyros>qeítauaõprezos em hua tenda & como o?
viram pobre*& prezos, acabando c)e os roubai da pobreza q
Jh.e ficara^puzeram foguo â tenda,& por grade merçe àcDzo*
efeaparau* os padres,que nao aidcílera, ficando potem cm zk
trema neçcísidade & pobreza,

Caí1%ou nníTo Senhor aeíta terra depois diflocom gra?tJ

des trabalho^cm penade íua defobediencia à igreja Romana.
O primeiro foy de guerras,em que toda fc refolueo entre Ada
mas & ícufobrkho filho de Cláudio , fobre quem ficaria co
© imoerro. Procuraua cada hú ajudarfe do* Turcos, os quaes
cãeítaocaíumfe apoderaram tanto da terra,que adeííroyraó
Leuantaramfe por outra partc,cm forma de comunidades, oj

« Gallas , qaç iam a genre cemum da terra :: & cemo nam cu-
to- qiaem lhe refiffciíTe, por os príncipes andarem ocupa-
dos em fuás pretençoensj&guerrasacabaramdearruynar o q.

ficara. A pos iíio íe fégniram tantas i«firmi;Jades de pefte i q
fe veyo a defpouoargrande parte de Ethiopia;

Com oca fiam deftejs trabalhos, os Pbrtugucfes, queviuiao
aaquella urra gcrdçrara fuas-cazas & fazendas; &tiuera5 nc-
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cefsidade para fe poderem foftenfar dcferuirêcrri guerras &r

adiuerfos fenhores,& íc diuidiram em 8i*»yjtas partes: Donde:

íe fe<núo, que como elles dantes eram os. que íoíienrauam o$

,

padres com fua$efmoIas,& agora osnam podiam íbeorrer,

checaram a tarn eítrema necefsidade, que nam ficou ao pobre

Putriarcha hum fò veílido, com que pudefli reprefentar íui

dignidade, nem ainda cubrirfe,& querendo efereucr húa carta,

a clRey dom Sebafiiam de Portugal, pornamter hfia folh%

de papel, 1 ha efereueo num quarto; & chegou a ponto, que
para fe poder foítentar a fí& a feus companheyros, elle mef#,

mo com o arado na mam lauraua a terra com dous bois, pari

colher hiia pouca de feuada, com que paíTaíTe a vida* Sabido

iftopor elRey dom Sebaítiam pedio ao Papa Pio quinto, quç
pois auia tam pouca efperaiiça da reduçam de Ethiopia, man-
jdaíTí fayr ao padre Pateiarcha daquella terra,& panar a lapa,

1

onde podia fazer niuyto mayctes feruiços a nouoSefihor,paf

fou fobre iíln hum breue o P«pa em q mandaua íahyr ao Pa#
triarch.-», nus elie, ainda q or-çebeo,onampodc cõprirpor

nú qua ter ocaziã;de o poder fazer, fem cuidete perigo de cayç

nas mãos dos Turcos, & mouros,que tinham tomado os paf-

fos, E afsi pollos muytos trabalhos, & pobrezas que paíTouV

padecidas todas com muy ta paciêçia,yeyo a morrer cm Ethio)

pia,ficando feus companheyros ajudado aquelles pobees Por
tuguefes<Scchriftaõs,queporIàauia, ainda, que com grande

trabaIho,-por edarem muy efpathados,por ocafiam dasguer-

ras: pello que lhe era forçado, andarem fempre peregrinando

de húa parte, para outra, com muyto perigo de fuás vidas, c&
roo aconteçeo ao Padre Francifco Cardozo, que num cami-
nho deftes, indo a confeiTar & pregar aos chrjííáos, foy falte*

do & morto de Iadrocs,& com os mefmos periguos & traba*

Jb os, vieram a morrer também os QUtros deyxandçj aqucllâ

çhriítandacie,em grandifsimo defemparo. O que vendo os pz
dres da índia, procurarão por todass as vias,de maudar outrog

cj lhe fuçcdefsê, & fofsc focorrer a tão eítrema neçefsidade da

quelles chriítâos.Para iíTo fora aorneados o padre António ã
T .
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Preftelaani.
MõTarrate íc o padre Pedro Paes os qtues partiraJSde Goa em
Feuereiro de

f
S^.forso polia via deDio,&Ormus,cõ determt

Báçaô^e tomarem o caminho por Alcpo &B ;bilonia faz edo
iodo eRe grande srodeo para entrarem cm Ethiopia, por efea*

parem dos grandes perigos>que corriam, indo pollo caminho
«iireyto, de ferem mortvsjcucatiuos dos mouros. Mas nem
por iítaefcaparam de! les,porquc em fim foram prefos pollos

mouros,& 1 euados a Dofar cidade deArabia,que efià junto da

cafa de Mcca, & dahi caminharam mais de t%. dias, com tan-

to trabalh o , que 'os faziam ir a pè & defcalços íeguindo os

camelos, & muyras vezes por cardos & efpinhos, 5c por lhe

fiam daram de comer vieram a tanto desfalecimento, que naõ

fora pofsiuel ir por diantc,fe os nam deytaram encima dos ca.

meios entre as cargas, que leuatiam,caminhando deita maney
*a por defeitos, nos quacs em dez dias enteyros, nam viram

pouoaçam algúa,& no cabo delles chegarão a hua cidade,que

& chama Tari & dahi,a outra que fe chama Eynam, onde refi-

dia hum Rey mouro por nome Soldam Asna^cujos vaíTalIos

ttram cdes>,quc teUauam os padres catiuos. Ao cn irar deftas cí

«iadesos, íahia a ver muy ta gente, rindo õt zombando delles,

íazendolhcsmuytosefgateSj&cofpindolhe no softorpello q
es padres dauao muy tas graças a noíTo Senhor, porque os fa-

sia dignosde padecerem algúa cotifa por fea feruiço, de nome
& depois de com fuçxíTos vários & muy graues trabalhos paí

íarern feisannos de catiueyro, rcíguatados por ordem dos pa

«dresda índia tornaram a Goa?
onde o padre António Mon~

iercate morreo fanfiamente»

i

CAPITVLO. XX.

jT Comofoi mandada a Etyopia o padre

nAfaabaode Geúrgis,f$no caminho

foifre&Q>Ç$ma!iftmz&d&

%i
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Aua tjhnyto cuidado, não .foniçitte aos padres da cê

panhia da Índia, fe nam também ao Viforey Ma-
thiasde Alboqucrque o perto, &necefsidade grã

de, era que eftauaa chrtftandade de Ethyopia, por

húa parte tara cercada de infiéis, 6*c Stfmatkôs , & por outra

tara deferaparada,de quem a cultiuaffe cô doutrinaVatholica.

Pello que no tempo, que os padres Monferrate, & Pêro pães

çfkuam catiucs trataram de mandar outros cm feu lugar. Pa-

ra© qual nomeouo padre Prcuinciaf dalndta, ao padrfc Abra

ham de Georgis Maronita de nação, que de Roma foi manda

do a índia, & ao padre Diogu© gonfalues português, homem
imiy religiofo, & de rouyta virtude, OcupauafTe nefte têpo o
padre Abrahão em pregarcom muyto fruito,aos chriflãos de

S. TKome, que viuerrr na ferra, porque fabía mtíy bem a Iir|-

gtroa|Suriana,óc Arabígua, pello que & por fua gram virtudr»

& entidade, pareeeo muy aprepofito para cila miífam.. Efti*

ueram cites dous padres encubertos hum atino-, para que não>

fe pudeffèm ter noticia algúa de fua partida, os Mouros que

viuem cm Goa, & atufar delia aos da cofia de Ethyopia, com
quem tem trato, & comunicação* Chegado o tempo cencer-

tou o Viíorey com hum capitam mouro,quc lhe IcuaíTe dotis

chrifíãos Arménios a IVtaçua, que hc húa cidade na coifa do
Abexim, dentro no eftreito do mar roxo, porem confidera»

das mais as coufas, pareeeo por enram ao Viforey, Sc padres,.

que feria mais conuenicnte,ir o padre Abraham fomente com
hum moço, que íe criaraem caza , è*c era natural do Abexim,
& nana irem dous padresiuntos,porq defta maneira podião ir

mais enciíbcrtoSj fàbend© ambos a línguoa, 4& afsi fc afenteu,

que por êntam ficaffe o padre Dioguo gonfalues , Sc partifle

o padre Abrahão, coro o moço por fetr companheiro*
£ fiando ya tudo aponto, quis o Viforey ver o padre antes

de fe partir, & para que foffc mais fecreto o mandou chamar
de noite a fua caza. Foro padre com feu companheiro fem al-

guém íaber quem era, fe não fò oícere tario do Viforey,que o
cftaua efpcrando. Hia viftido nos mcfníos trajos, corri q auia

depaflar
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dcpatTarpòr tem de mouros,& entrar cm Etnyopía, co«ri

barba comprida, & touca na cabeça, quando o Viforey o via

entrar defta maneira, foi tamanho feu mouimento inferior, q
nâô pede ter ais lagrimas, & abraçando© lhe diíTe, eiras íam a$

inuençoei de que vza â copãnhia para trazer as almas a Deos,

arrifeandò por cilas feus filhos à tantas, & tam manikílos pç
ri^tros. Depois deflar algum efpaço com o Viforey,defpcdií|

dofledeileíe veio ao Gollegii de fam Paulo de Goa , vc ilido

tíò mefmo jtrajo, onde o eíbua efperando o padre Prouincial»

%om os mais padres, êc irmãos: dos quais fedefpidio abraçan»-

do atodos hum por hum, & com tantas lagrimas , «5c foluços

de todos, que bem parecia adeuinhauam,que Te defpediam pa

ra fempre nefta vid^ & que nam fe veriam ja mais fe nam no

t?eo;Ghcgadaaliorá de partir,íarsiodecaza a primanoite,efrj

'Ianeirò de nouenta &: finquo, &fe embarcou com ocapitan»

Itiouro que o leuòu, & fazendo fua viagem com grandes tem

pcftades, & periguos,que fempre ha naquella nauegação Gh«?

gbu âílha de Suaquem, que efta na cofia de Ethiopia, & fera

ihnguern òcoribeeer, alcançou licença, comtitulo de mercan-

do* do Capitam Turco; que allí reíldia para entrarem Etyo*

pia a vender luas mercadorias. Eítando deita maneira auiado,

para dentro em duas horas paíTaf à terra firme, Deos todo po
derofo, cujos juízos faõ incomprehcnfiuus, defpoz as coufas

bem doutra maneira, do que elle imaginaua, dandolhe glorio

2a coroa de martírio antes de íahir dàquella ilha. E a ocaíiain

fui efta. Em quanto o padre andaua negoccando a liceríça que

diíFemos com ocapitamTnrco, o moço Aboxim, que leuaua

çomfiguo, & ficou guardando o fato, vendo, que o padre tar«-

daua, quis comer hum bocado na p^ufada onde eílaua» Acer

tou de fer aquelle dia cm que os mouros ieiuauam o feu Rama

dam com grande rigor, & nam comiam, ate ver a eftrcla. Co-

mo viram comer o moço, preguntaramlhc quem era , donde

vinha, & em fim lhe dexam tantas coufas ,q veio a confeíTar

como era chriítam,&feu amo também. Auizaram difto os

tnouros ao capitam Turcocom quemo padre eílaia nçgoççã

dO|Oqual
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êo, oqtraHoguo o mando* prender* E no dia feguínte^çíranj;

<io preíentcs muy tos Turcos o mandou, traze* diante de fí, Sfc

lhe perguntou quem era2 O padre lhereípondeA^«t Pfàtyfl
meaio, & natural de Alepo (cocho na verdade era

)
pregun~

toulhemais íe era chriítam, ou mouro ? porque ff era mourp
oíoltaria loguo para que fefcífe para onde, quizeífe, Reípon-
deo, qcllenáo era mouro, fe não chriítam, Pgis ^€Í?uos de
fazer logoo mourotornou ocapitam: & em-JnaJ 2 diílq dizei
«lajlà lià. Maiiamet,Treenlaca,quc q«e^difei? não lia ídolos,
íenáo Deosj & Mafamede leu meffageifo,' Kefpondeolhc

o

padre, que elle era ehriflão , 6c que como tal auia de morrerV
antes que fazer nem dizer tal couza. IndinoufTe grande raen]

teocapitaiíi corncffa repofta, & leuando da Alfanja lh^ dc^p

hum golpe para lhe cortar a cabeça,mas,eHa lhe quebrou/era
lhe fazer dano algu; Trouxe cutra, & dandolhc outros d©u*
golpes , també quebrou, fem lhe fazer nuis que hú fina! muy

tàm ditpfa morre acibou gloriJfí; &FçUciísífnaníete fua nríf~

lari^c^ftBt^Vi^.Êfleueram^pbfe^poí qfoaiienta' dks, np
lugar on^o enterraram .tçes, paflàros b^ançcs muj to gran-
des que nanqua antes altiíeVinhato Viflb. £ emioclo efte tem
po, comaera tarde, apareciam alfi também muytcs lumes,
como dVcandèas aos quais fahra auer todia agente $e MgMa.
;E algús dos mouros Úizn. Nãt5 Webafraaqflellec4ft^4!ar
"ardendo rio infernovfVnã^
do? Outros diziam, que* nam era aquillo fínal,fe nam de bom
homem, 6c que pollb fer morrera tam depreià o Capitam, q,
o mandou matar, porque morree^datôa poucos dias.Faiàdtí^
^úarjpntaxliasnámfc viram maisoís^aífircsvnfmos !umeí.

;
AfirmatànttuHp Iftb alguVchrifíâ^^i^^xm^ao íacerdote do
Senrmáfò Belcmor^daíiluavVigâiro cjue ora he na tthvcpia,,
comoiog-uo diremos,: oqual denudo tirou hãfuraairo de tef-
temunhás autentreov

Era rfre bertdko padre; & fanto martír muy gtade fertio cie
í>eos^&tóuy deuoto; todo o tempo queflie íobejàíja entie

.

m
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dl*, das ôcújuçSes com os próximos, çaftaua era oraçam co»

tinui. E antes de fe partir para eftamiíTam, fe aparelhou muy

tos dias pára cila com oraçam,& muyta penitencia, que ptf

riha admiração a todos, & afsi merecco acabar com caõ ditofo

fim, como o foi fua (anta vida. Dizia hum mouro,q era o pilo

to da riao, que o leuou, que poufando fempre iuntos na mef-

ma caza,afcè o dia que oprendetóm f fem nunqua o conhecer

por quem era, com tudo& admrraua de fua grande virtude:&

que eílando o padreMa noite dormindo, pouco antes que o

torendeflem, começou adar brados,& IcuantandoíTe, o piloto

o a cordou, Sc preguntandoihc, o que atita , refpondeo o pa-

dre que fònhaua, que oeftauam matando, que parece, o pre-

iiCBia noflfo Senhor para o q tão preftes lhe auiade foceder.

CAPITVLO. XXL

fComofei?nandado*Etkyopia humfacer

dote do Seminairo de Goa,& depois o

padre Feropais da companhia.

Amdcfcançauãoospadrcscomo zelo, & dezejo

grande que tinham, de dar remédio aquelia delem

parada chriítãdade de Ethyopia, que ja tinham por

nouas, ferem mais de mil pcflbas todos defeenden-

tes dos Portuguezes, afora outras da terra, que fc unham re-

duzido a obediência da Igrep Romana: mas não achauam mo

\do nem caminho para
:

iífo ( ainda que por todas as vias o buf-

cauá) polia muyta vigilância, <5c eípús que trazem os 1 urcos,

q eitam de guarnição, por aquelles portos,& lugares dacofta

para que nenhu chriítão nem Português, poffa pafar aquelU

partes. Eftando pois neíte cuidado, receberão de nouo cartas

• dos mcímos chiiíTaos, & Portuguefes de hthyop>a,nas quais

..lhe reprcíentau*m â gram neceísidade, & como txtrema,quc

nuhãodalâUín(accrdote
católico. E purejue lhes parecia ler



WÊM T-V-"—1J1—

JEthíOpid.
;

/0/

&>ufa ímpofsiuel, poderem pafsar padres da Companhia, fecn

cuidente perigo de morte ou catiueyro, por andarem os Tur

cos rauy defobre auizo, depois da morte do fa»&o padre &
raartyr Abraham Maronitàj lhes pediam, que fe ouueíTe alg»

façerdote natural da India,que fbubeffc bem a lingoa o quizeC

íem mandar: porque efteindo dísfraçado,^c em trajos de ma-

rinheyro dalgum natiio, lhes parecia* q Te poderia tnilhor ca-*

cobrir,& entrar cm Êthiopia, femíerconheçídoXeuotJo pai

cite prouinçiai eílas cartas, ao Viíorcy, & Arçezifpo, propõ

dolhe juntamente os grandes deíejos, que auia nos pâdresda

Collegio, de açeytarem aqueilaempreza por mais arrifeada»

quefoífe: mas q ambos toda via viíTem o q feria mais feruieo

de noíTo Senhor. TeucramíTe fobre eíte negocio muitas con*

fu!tas,& era fim fe refojtieraõ era efeolher o tncyo, q os Por-

tu^ueíesefcriuiam de Êthiopia,& quefe bufcaílchttni façer*

dote fccular, quefoubeíTem alingoa, & podeffeirdefimula^

doaycra dcfpoílçaõ da terra, & o modo como poderiam er*

trar os da Companhia orTercçeoíTe para efta empreza hum ia

çerdote virtuozo,& douto, que fempre fe criou no Coliegio,

& Seminario,que os padres da Companhia tem em Goa, cuja

nome.he Belchior da Sy!ui,ao qual o Viforey, que entam era

dom Franciíço da Gama conde da VidigueyraAlmeyrante do)

mar lndico,mandou auiar do que tinha necefsidade para o ca*

mi iho,& para ir mais defembaraçado lhe fez merçe de lhe ma
dar dar com que pagáffe fuás diuidas. Embarcoufe em Dio,ení

húa nao de mouros 8c em trajo de marinheyro,& com efta dif

fimulaçam.chegou à ilha de Macua,& dahi paffbu à cidade de

Dek-e, feílenta legoas ou fetenta polia terra dentro, enco-

brmdoíTe faciímcnte,porq hia cm companhia de outros raari

nheyros, & grumetes, que quizeram ver a terra, 8c a meíma

cidade de Delec. Chegando aqui, encontrou com hum Abe-
xim natural de Ethiopu,que por muyto tempo acompanhou

ao padre Patnarcha,ác agora vinha ver, fe achaua cartas da In

du,como coílumaua faz cr,outros annos.Eítc homem auizou

logo os Portuguefes, do bom recado que achara, elles com ex
Ccc tra-
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trabrdinario contentamento, ck alegria, deram foguó ordeni
como recolheram, o façcrdctccom todo o recato & fecretojo
ejual chegando â prouincra de Thigar& ao Gugar 6t igrej-a,on

ic viueo,& morreo o padre Patriarcha, & os mais padres feus

companheyros,o receberam os Portuguefes,& mais chrítaôs

com fingular confolaçam,dando graças a noffo Senhor, por
lhe ter dado façcrdote eathoIico,com quem pudeiTem fegura*

mente comunicar ós negócios de fuás confcicnçias. He cftç fa

$crdote muy virtuofo 6c bom thcologo, ic começando a ex-
ercitar feus minifterios,achou,que com a ordinária& cõtinua

coTOUnicaça5,que aquelles catholkos tinham com os íifmati-

cos,& pouca eíperança,cfe ver naquella terra facerdotes catho
tko5,fe lhes tinha pegado muy tos erros 6c coftumes peregri.

ííos, Sc eíhuatn quafírefolutos, de continuaras igrejas dos fif

Hiaticos, 6c receber de fua maõ os facramentos, & o q mais hc
que ja começauam a circuncidar, 6c ban tirar , juntamente fc

12 s fiihos,& aguar ciar, o fabado^por dia folemne, como ò Do-
mingo.Tambem comiam carne nos dias prohibidos, Sc deixa

Uam de jejtimar,os que eram de preceito, como vigilas & qua
tro têmporas, ainda,quc por deuaçam jejuauam a*s quartas&
fcftas do anno» Todos cites erros, lhe procurou logo tirar o
façetdote, cníinandolhesmuy cm particular, o que deuiam fa

2er,& guardar cõforme a doutrina catholica 6c Romana , vltt

irtamcte os c5fefTou,& reduzio aos coftumes,em q os padres

da Companhia, Sc companheyros do Patriarcha os tinham

<riado$& como a chriílandade daqucllas partes cfta reparti-

da em três lugares, que fam Tigarc 6c Dambea, que he a cabe

$a do império & noutra cidade que fc chama Day: era ncceffa

rio, correr todas as partes para ajudar aquelles çatholicosj&

porque hum dos aurfos, que Ieuaua, era tratar com os Pottu-

guefcs, o modo,corn que os padres da Companhia poderiam

entrardeu fobre iíto todas as aduertencias 6c auifos neceflarx-

<t>s 6c hura Mies foy mandar hú aíTento,que fizeram os prin-

cipaes Portuguezcs, & cabeças daquclla chriítandadc, o qual

lie o feguinte. Aos vinte 6c dou» do mes de lulho de feifecn-

tos& doudos ajucajaos rodos os Portuguezcs^ & algús dos
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fioffos filtes nàfcidos em Ethiopia: conaem a fabcr, Francif-

co Dias Machadcnaturaldc Setual, Andrc Gonçaíuez<iatu-

ra! do Porto, lorge Vaz natural de Couilham, Luys Macha-

do, Maurício Soares, loam Gabriel, |untarncntc com o noí*

fo padre vigayro Belchior da Sylua: Theodoro da Corta, Pc*

ro Vieyra, Manoel lorge & outros, ck fizemos confelhofo*

bre a vinda dos padres, & por onde feria boa fua entrada, poe

caufa dos Turcos naõ encontrarem cõ elles, §c os catúiararnV

achamos, qnaõ auia outro., porto milbor, que o de Baylte, <|

cftàiogoà entrada do eftreyto à mio efquerda, defronte de

Moca, a doze Icgoas polia entrada do canal do Abexim.£ po
fio que o dito porto feja fogeyto a hum Rey mouro, por no-

me Damcali, todauia o padre vigayro cõ o dito Frãciíco Dias

jMachado,& com nofco jútamente tem acabado com Caflea*

1c, goucrnador deite Tigare, que torne cite asno de 601 a tf-

creuer ao dito Rey Damcalj, que receba bem os mcítres, que

o Emperador pede: Sc ja neftes annos pafTados,o Emperador

lhe cíercueo, que lhe fizefle o tricírao, que ao noflo padre vi*

gayro,em peíTba,& porque cita he ncífa determinação, &
pareçer,nos afsinamos aqui no dito anno& era»

Cõ eftes auífos, & nouas,qps padres tiiacrã de Etfnopia,fe'a!

uoroçaraõ muito todos,os npíTos q viuç emGoa,& íe aceder*

mais nos defejos,q tinha, de tornar aeíta ernpreza, Sc tratan»

do a coufa cõ o Viforey, 6c Ar$ebifpo,fe aflêntpu, quç fe apa

relbaísc duas galcotas, para irem ao eítreito^ & Icuarê os pa-

dres iquelíe portoso q por entã naõ teue efTeito,porq as duas

galcotas,ainda q partirá deGoa,& cõ elles os padres q abax p
diremos,como fora tarde,6c mal negoçeadas& os capiaes por
iíTo pouco cõtêtes, hu delles arribou logo do golfo áDio,& o
cutro,poíto qchegouàqlla fortaleza, como fevio íò,& q era

ja muito tarãjtomãdofeucõfelho fc tornou pa aIndia>eparefC

q foi prouidécia de Dee^acõtcçer ifto nefta formajpaqafsi os
padres como todos os q hiã nas galcotas ná fofsé mortos ou ca

tiuos dosTurcosjComo pr: uaiielméte ouucrã d fer,íe as galct>

%*$ puíTarã ao cílreito«Porq os mouros tia índia tinha, ja dado

Ccca rebate ausdêi

ma
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áa quella cofta* B os Turcos com efte auizo, apatfcíriaclò duas
Gales na boca do eftreko, onde os eftauam efperando. Lfeini
cuíTe porem cotado cfta glorio fa miffam^cm Março de 603.
E para mais fe mofírar àdíuina preuidécis.porroeío dos mef-
mos Turcos,, que ate agora aeinpec<iram,c>t{oidefta maneira.
Veio ao porto de Dio nua nao de Meca, & rielTahum Turco
por nome RczoamAga criado do Báxa de Suaeuem, &de
toda à coitado mar roxo, co mercadorias^ fazenda do mef»
mo Baxa > & com cartas, & licença^ dó e? pita a\ de Dioè
Era efle Turco alto* & leuro, que parecia fnsmengo, de natu
íeza branda,& de filoíomia de>hom< m bê inclinado > 6c apri*

moradocomo depois fémpre m^ítreu. Pareceo aos padres <|

por via deite, poderiam pafLr os que aniam de ir a Ethyopia*
Deram conta ao capitam goterre de Mouro* o qual pareceu-
dolhe bem para mais obrigar o Turco, lhe fez rauytos agaza>

Ihados, & fauores, & ordenou Ihosfiíezeni os rriais oficiais

da^andegua^E os padres de Dio também lhe fizersm muyto>
fcóás obras: poli© qualtudo elle fe deu per tam obrigado», ao>

capitam, &. padres^ que pedindolhe depois quizeffe leuar c

S

figuo hum chrlítam Arménio, prometeo que o faria de muy-*
to' boa vontade, & otrataria de modo, que clles ficaí&m -muf
to ístúút kos, & que diíTo daua fua fè, Sc paíaura,

Negoceàdo iBo com o Turco, fe poz em ordem a partidas

áo padre, 8í pofíocueno prifícipx) fe tsataííc de irem doiís^

fkpoistoêáuia, k ju!&e'ucju« nãofe áuenturaft Riais que hú?

O qual foi o •padre, Vkrò país.jqn* com o padre Monferrate

ídiffemos acima tentara já outra vês efta erapreza, na qual foi

çatiuo*& o dteue kis ânuos. He efte padre bum re%.iofo de
grajn.de exeipplo, &^irtude > rauy zelofo das almas, ôt do bç
4o prOxiáío> hUmildé, manco , mortificado , & grande ámi-

guo de padecer jíor amor de Deosy oqual depois que aprffliei

ma voz r foi efeolhido jpára eira glorioía miíTam , cila fe lhe irrt

primiode tal maneira no cora^3m,,que nuncua mais deíle fe

lhe tirou, t afsi depois que vejo do catiueiro , íempre perfe-

Bicroiírmprctençaindçlla»&oquc mais hç, com efperariça

*< -> certiUmia.
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certifsima, de afazer porque toai lume, & voz do Ceo lha ti-

nha Deos prometido. £ o modo foi que quádo aprimeira vez

pafíaua para Ethyepia, chegando a Maícatè fortaleza nofla

ria cofta de Arábia, no Reyno àc Ormus,. adbeceor pelío que

foi neceflark>,cue o padre Monferrate por entam íe embar-

caíTe fò> por não perder a mondam, que íe lhe oferecia. E fi-

cando opadre P^ro pais muv defeonfofado, por ver que feii

companheiro pa{T,maferoelÍe r noíTbfenhor o confoleu, com

hum Fume ínte rior na atina, 6c com hSã como voz q lhe diffe,

4íu es óqtíehasde paíFar á EtbyopÍ3,&nâo opadre Mc n ferra

te: & deídaquelle ponto, meíhercu na faude de modo, que ati

tes r que o padre Moníerrate fe partiffe, farou5& íe embarco»

com elle, ordenando© atsr Deos para o acõpanhar no catiuei~

ro, & para fe emfaiar ros traba!ho$>que nelle padefceo ,
para

eutros maiores, que ainda Iftejicatranw I afsi, efqueeido da

nieyto, que e fia én preza ja lhe tinha euftado , & leuadc fo-

mente dos gc ffos da paciência poí Ghriíro, quando agora fe

©ftreceo ac^e; fbm de poder p«fTar eufra vez a EthyopÍ3,nao

fe pôde ene; recer oferuor de {pirim, & acbsifolaçáo, óí ale-

£ria defua a*rr a}
cr m que fe poza eira ioraada^ Vero de Goa,'

©nde efbua par; ffie
)
para que ailife aparelhiíTe,©* efperaíle

©cofiam de podej^jímir, fk cm quanto a)li cfieue, edificou

grandemente aqfceiía cidade com fuarr;cryra virtude, ó% rara

exemplo, cíe que deixe u neíla grande fama^ Foi coriv títolo

de Chriiao ^ínTerúo, óc ccmtraic s deM menío para que a-

fbuíámè*ic fe pub)?caífe ,
por chiiftão pobre y que de da1 !

pretendia ir para lua terra:cvprincipalnKrte porque os Tur»
<©s n© edreito todo tirando Meca, & ludà, nao entendem ca
os ef^rangckos, ainda que fejãchriflioSj fe nao quando váa
dtsfrrçados, porcueenr ?rn fofpcitão que faõefpias-. Partio

falado/ 2 ?i de Março de 6^03 Â toda ànokeante*, eíteuec&

os mais padres de eaza em o rfíeam continha 7 na capeta mor
da Igreja ^diante do Santifsimo Sacramento que tinham de-

fenferrado.Chegada ahora da psíUtÍ3,ditas as ladainhas do no

me de kfus, fpiritu Santo> Sede nofla Senhora^ fe debruçou
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o paAté corn tnuytas lagrimas, diante âo SantiTsímõ ÇacramS

to,& com toda a reucrcncia beijou à euftodia, 5c fe defpedio,'

do Senhor c5 muy ta dcuação, & loguo dos padres,& irmãos,

aos quais todos deixou, cheos de enueja, & de faudades. Dali

fc foi embarcar opobre percgrino,núa nao toda de Turcos>&

Mouros fem auer nella outro chrifíão fc não eíle
,
pofto que

deftes infiéis fempre foi muy bem tratado, não porrcfpeito q
lhe tiueíTem em quanto chriíláo, nem em quanto padre porq

o não conheciam por ta!, nem por llic veré aparato, pois hia

como hú pobre paíTagciro: fe não por eomprirema pahura,

que tinha dado ao capitão, & padres, & para com ifto lhe ga*

nharem as vontades,para quando outra veztornaiTem a Dio*

ferem bem tratados delLes»& fauorecidos cm feus negócios. E
porq da viagc,qjeíle bõ padre fez &de lua entrada.em Ethyo

pia, & de como nclla foi rcccbido y& do.q achou,ni podemos

dar milhor i*elaçam,q aque ellcuieímo deu em hm carta fua,q

depois ã fua chegada Ia eíorcueo aos padres aporemos aqui a-

lctra,para noticia de todos,& por ellafer â muy ta edificação^

GAPIT VLO. XXII.

$ E carta que opadre Pêropães efereueo de

Ethyopia, aospadres de 3&a em que

conta defua viagem,(5"chegada a

quella terra,&do qnella achott

de 24.. de lulho de 6$o.

A
Vinte & dous de Março,anres de amanhecer meem
barquei fem trazer comigo c6panhia algãa, que me
ajudafle pollos inconuenicntes,que podia auer de tra

zer comiguo quem me conhecefíe, fazendo conta q
para me cozer hum pouco de arroz, daria algúa coufa ao Sa-,

rangue,aquém o dono da nao, que era hum Baneane tinha di-

to, que dcíTe na proa hum lugar, ahum Arménio pobre q auia

de ir nella, & aísi em entrando me deu hum debaixo do íeu,

aatrç buas iarras de agua, onde auu tantos mof^uitos que nc

de dia
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Se dia nem de noite me dauam quietação. Depois do meio dia

fe embarcaram os Turcos, & demos loguo à vclla, ao outro

dia polia menham preguntarão por mim,& fabendo onde ef-

taua, mandaram a hum mancebo Turco, que os feruia para q
inelcuaíTeà varanda onde elles fe agafalhauam. Efcuzeiroc

por eftar com tão grande dor de cabeça,que me não podia bo

lir, ao outro dia me tornaram à mandar recado: pello que co-

mo foi ncite osí&i a ver: fizeram me grande feita com muy-
tos do€es,& depois de eftar com elles húa boa parte da noite,

1

querendome defpedirme não deixarão ir, fe não que auia de

ficar com elles, porque olugar que cu tinha era muyto roim.'

Efcuzeimc, dizendo que fe acertajQFe eftar em Macua,otro Ba
sca, tomariam difto motiuo os Baneanes,para lhe dizerem ai •

gúas mentiras. Refpondeo Rezoam Agar que me^não dcíTe

de nada> porque de toda à maneira clle daria ordem como eu

pudeíTe ir, para onde quizeíTe. Mas fe não queria eftar entre

tanta gente, que ao menos auia de aceitar o comer, q clle m$
mandaíTe do q também me quízera efeuzar, raas não foi po.«

fsiuel. E afsi dalli pordiante, me mandou fempre duas vezet

cada dia do mefmo q©c ellc comia,© que vendo agente da nao>

fe efpantaua.A os òez de Abril tiuemos húa grande tormenta,

& aos j 3. chegamos auer o cabo de Guardafu, õc fomos corre

do três dks à vifta da terra, Sc loguo atraueffamos o golfo, pa
tz tomaracoftade Arábia, com muyto grande vento» E aos

dezaíete antes do meio dia vimos os montes de Adam. Aqui
diífe o piloto à Rozoam Aga, que queria tomar as velas, & ir

dcuagar, para entrar ao outro dia à noite afportas do cftreito,'

porque aquella noite não podia por eftarem finquoenta Ôc

cu itro leguoas, §c de dia não fe atreuia, por temer, q vieíTern

Turcos,& leuaíFem à nao a Moca ao q reípondeo Rozoam,q
não teuefle de ver com os Turcos, fe não, q entraffe à qual-

quer ora, que chegaffe. Tornou s o Mocadam, & o Sarangue,

que por nenhum cazo auiam 6c entrar de dia, porque ja duas

vezes os Turcos lhe tamaráoà nao , & alcuarâo para Moca
do que teueram grande perda, a que diiTe Rozoaga que elles

deixaíTcm. ir a nao
f
& feafenufíc cada hum era feu lugar;

fecão
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fenãm que lhes cortaria as cabeç *s,& os botaria no míf ,

porq

os Turcos de Moça, naõ entrauam cm nao donde hia hú hoç

mem como elle, fenão onde nana hiam mais que Bauianes, Sc

mandou logo aparelhar fuás cfpjngardas. Com xfto fe calarão

& deyscaram ir a naocom todas as véllasj à meya noyte.vúao

com o luar, os morros das portas: <3ccuydando,que hiam to-

mar a portapor onde auiamos de entrar ,fe foram raetédo por

hú>cofead3,na qual hiam dar,fobre hua rocha, fe a lua, que

por detrás delia íc hia pondo a nam defcobrsra, começaram a

o-rkar os que hiam na proa,& foy tam grande a perturbaçara^

que tomou a nao por dauante, Sc nam puderam marear a vel-

la por hum grande efpaç^o com a forçado vento: mas pouco

depois fe foram íayndo da enfeada, & entramos polias portas

depois da meya noite, fem vermos embarcação algua de Tur

cos. Fomos correndo à vífta da terra, 6c Coubemos de húa

embarcaçam, que encontramos, que ainda era o meímo Baxà

Sc que auia pouco, fe fora para Suaquem. Folgou rauyto com

iílo Rezoam Agá , Sc mandoume dizer ,
que o capitam ,que

eflaua em Macua, era muyto feu amigo, porq fe criaram am

-

bosemcazadoBax^ Dali a dous dias chegamos a Macua, q
he ilha muyío pequena, defembarcamos todos, Sc eu em hua

embarcaçam, que mandou Rezoam , em que vinham hú man

çebo Turco, Çc o capitam dos Baneanes, com outros dous, o

qual capitam me leuou a í»a casa, Sc me agazalhou muyto bê,

A noite fuy ver Rezoam,fezmemuytafefta: pergunteylhe fe

auia eu de ir a faiar ao capitam,diíTe que fi, mas porque eítaua

doente, & com muvta gente ordinariamente, que elle me mã

daria recado quando fofle tempo. Feio ao outro dia à noy te,

Sc que U me eftaua efperandò5
reçebeome o capitam com mo

firas de amor, dizendo que folgaua muyto» de eu chegar com

faude,que fizeíTe conta,que eftaua na minha terra, porque da

mefma maneyra podia andar naquella:& que quãdo quizefle

ir para Etiópia, ou para o Çayro,ou para qualquer outra

parte, podia ir muyto embora. Aguardecilho muyto, Sc diílc

íhc, que primeiro, que taefoffe para minha terra folgaria de
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Ichcgãr aonde morrera hum padre meu parcnte.paravcr fc dA
Xara algúa coufa.Reípondeo,que tudo o que eu qi^izeflè po-

dia fazer j depois de eítar com elle hum pedaço tne defpedí,

mandeylhe hum prefeote de algúas coufasj que me deram em
Dio para minha»,viagem, mandeume dize, que pois era pobre

para que lhe mandaua, 8c quis darão Baneane que lho leuou,

cem Vcnezeanos para roeu gaito, mas elle lhe refpondeo, q
nam era neceíTario, porque eu gaítaua muyto pouco,& que et

le me daua de comer por amor <kOeos>& me dariatambém ai

Í;úa couía para o caminhe.Depokfuy vifitar a RozaÔ Aga,&
he dey os aguardecimeotos dos fauores, que por feu refpeito

me fazia o capitam,refpondeo que fenam erleuera taõ doente

doutra maneira me ouuera de agazalhar, Sc que tudo o que eu

quiztfTe faria. Co todos eftes fauores íe me fazia cada dia hui

aano,com o dezejo. que tinha de me partir,ScpaíFar Iogo,por

que fcy as voltas que coítumaõ ter os Turcos: masnam vinha

algum da terra dentro de Ethiopia , ainda que tinha làmart

dado hú homè\com húa carta logo quando defembarquey, 6c

fem boa cõpanhia naõ íe podia ir,porq ha no caminho muirog

ladroes, q por roubarem hu. palmo de pano matam as peííoas:

Sc acreçentoume o dezejo de me partir, otiuir de noite a hú*

Turcos q dormia perto de mi, fem faberem que eu alit eflaua^

cue como auia de auri no muQdo,cteyx:arem paíTar huru chrifj

ftaõ para onde quizeíFe.

A quatro de mayo chegarão fínquòchníteõs* que morauãâ
três dias de caminho, da aldeã, onde coftuma eítar o padre&
outro da meíma aldca,aos quaes mandaua o capitam dos Por-
tuguefes a buícar as cartas, porque o íaçerdoteBelchior da Sil

na, fora vifitar outros Portuguefes, que rooraÕ diírante êèftcs

quinze dias de caminho. Com efles chriítaõs me determirlev•

partir logo, mas como quatro delles eram hereges, naõ íequí

íeram obrigiiar a me acompanhar mais, q três dias,porem por
fahyr dali me confertey com eiies dãdome oBaneane meu hof
pede dous mouros,de quem fe confiaua,para também item co
5>igo,&: eícreuendo a hú Xeque mouro íeu amigo, que eíhua
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no Jugar,onde me auiã de dey xar 9 dalli me dcííe getede <>uar
&>,& híia mula em oue foíTe. £ irando para me partir, me vib-
ram dizer na niefma noite,que nam podia fct,porque checara
noua, que os ladroes mataram dous homens no caminho^ef
pondiihe,que fem embargo diíso auiamos de partir logo, por
que fofpeytey que o deziam,por eítarem algús dias no porto
fazendo fuás mercancias, com lhe ter feyto o meu Beniane to
mar por bom preço todo mantimento, que traziam,Wo era
clles chegando,para que logo também naquella noite fe partif
fem$ mas come me virão refoluto naõ falarão mais. O capiuõ
Cabendo de minha ida, me mandaua dar húa muJa$ma$ julgan-
do os Baneanes,que era muyto aparato para home pobre, lhe
diíTeram,que nam era BeceíTario,&me aparelharam hú jumea
to,porque efte era o que mais conuinha em terra de ladroes.
Defpedime do Turco Rozoaõ

?
que me fez muytosagazalha-

dos & me diíTe,que procuraíTe tornar depreíTa,que fe elle ou*
HcíTe de paíTar ao Cayro me leuaria condigo & me faria o ga-
fto,& fe na6,me encomendaria a algum amigo feu.Mas que fe
me detiueíTe muyto nao vieíTe a Macua.fem íaber primeiro/e
eftaua elle alli,ouaquelle capitão, qhora era:Mas não eftãdo
©u fendo ja outro lhe mandaíTe primeiro pedir íicéça antes de
vir$ Aguardecilhe muito eftes auizos,de coufas taõ particula-

res^ neceílârras:& lhe prorneti,que tudo auia deeícreuer,ao>

capitã deDio,para q fe elle la tcrnaíTe,lho gratificai!^ Reíp5
deo,q folgaria muito porq lhe licara muyto afeyçoadc, nê ti^

nha vifto home de tanto fer& nobreza como elle. Mas nam
teue eíle Turco ocafiaõ de tornara Dio,porq poucos dias de
pois morreo,3o qual parece que noíTa Senhor quis conferuaff

a vida,nam mais,que atè me paffar a e(la terra.

Parti de Maç.uaaos^de Mayo,faraõme*ac5panhando o c^
pitaõ dos B«ineaues;& hãTurco feu amigo,hum pedaço poli**

terra dentro, atè onde os chriftaõs me eíbuaõ efperando,dal-»

li fe defpediram, ôc cu fuy meu caminho, veftido nttma rouJ

peta de hum mouro muyto velha, &femcamiza, óecuberto

fomhumpcdag.o decotonia porrefpeyto dos ladraens: c*

minoaj»
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rninharrJSs aquella nbyte por caminho rríuytò afperoi & com
tam grande medo, que nam fe atreuia5 os compar>heyros a fá

lar, fenam muyto manco. Perto da menhaã quizeram deícan*

çat hum pouco: mas cm me a{Tèntando,que eíhua muyto caíi

Ç ido porque vim quaíi íempre a pè por ojumento na5 preítar

le Jeuantaram todos gritando, & virando eu a cabeça a vero
que era, vi hum Leam,que ja hia virando, & citaria de mi co-

mo oito paíT>s, & cõ a grita, q lhe deram íc afaílou, mas mu/
to deuaçar,& dalH a pouco tornou, a virarfe & nos nos fomos
botado mtiy tas pedras por entre os efpinheyros, todo aqueí~

le dia caminhamos com muyto medo de ladroens, por ferras

tàw altas, <St afperas, que ainda que o jumento fora muyto b5
nam pudera ir nelle: pello que cheguey à noyte a huma aldeã

de mouros, Sc cora os pès esfolados, dos çapatos, que erara

ruys. OXequcdeítaaldcaera amigo do capitam dos Banea-
»es, & aísi o mouro que vinha comigo lhe pedio da fua partç

alguma caualgadura, deunos hum jumento tal como o paíTa-

do, peílo que foy neceflario, pedir outro mais a diante a ou*
tro amigo do Baneane, que ainda que era melhor com tudo
«amdeyxey de padecer muyto trabalho,porque como as fer

ras eram tam íngremes, era me forçado ir muy ta parte do ca«*

cunho a pè, com os pès esfolados & chagados.

Dia da Afccnçam a noyte chegamos a huma malhada de páf
toreschriftãos, onde citariam quinhentas vacas do gouerna-
dor do Tigare, &cuydandoclIes, queeu era Turco tiuerárri

tnuyto medo de mi 5c fe afaftauam: mas depois, que fouberã,

que era chriftaõ 8c padre vieram todos a beyjarme a maa
moftrandomuytaa!egría,& me trouxeram muyto ieyte, que
todos comemos, o qual vinha em huns ceftinhos de palha/
porque nam tem outras vafi!has:& para o cozerem lhe botão
dentro calhaosfeytosbrazas. Pediram me perdarn,por me
nam darmpão, dizendo que poucas vezes o comiam , por
lhe vir de muyto longe. Polia raenham cedo me parti\& ten-

do ja andado humpedago viçram, por huma ferra acima as

Qdáz molhei
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Siolhérr $ <?os paftofts, brandando por mim, que lhcêfpé*
xaíte, Sc chegaram chorando, dizendo que íe efeoaderão
Snoiteantes por cudarernq era Turco. Pcdirammc cjue lhet
difTe a benção, &huí$ me pegauam das mloi para mas beij ri-

fem, -nitras dos pe&femme poder defender* Daiuerãme bú
bom efpaço era que os eílíue cooíolando, & não pouco ediíi

calo de ver fua deuação, & rnuy to magoado , quando depois
foubc os ettos que tem na íè (em terem quem os eufine. Da
€\m feraos por ferra* muy afperas, (em fazer mais, que fobir,

& decer:& com mu.v ta chuua,por refpeito da qual,me era ne
ceílârioiobir a pee, bem rançado, & molhado, <5c por hum
caminho tão eíkeito, Sc pengozo, que não tinha mais, que
três palraos.de largo, & por huaparte,& outra ficaua tão al-

to, Sc apique, que me não atreuía a oulhar para baixo, por fc

fíie não ir olurae dos alhos. Efe como era iobir , fora decer*
íião me parece, que opudera fazer. Chegue y acima quaíi mor
fco, & tirandofeme avilta dos olhos, mas achandoo caminha
suais eham * chegamos a húa Aldeã pequena naqual Iogur>
viéramos chníllos delia., a me moftrarfuas cruzes, & liuros,,

snas não lhe pude dizer cou fa algua febre feus erros (ainda cj

«lies folgauam de faliar) porque hum Mouro, que era lingoa

não queria dizer mais, que o que lhe vinha a vontade^Deratifc

aos húa cazinha muyto pequena onde nos agazalhamos, mas»
fiam foipequena a charidade, polia muy ta a^uoa que choueo
aquela noite,, que íe. ao lamõ deiã nos. cuuera de coroar o©
campo

Deftã aldèa romoraootitro dia dez de Màyo a hõa villa, <jt

ctharaão de Baruà* ande me deixaram os companhí:iros,tirann

êi>o cbriítão, que fora embuíca das cartas, Sc hum mancebo
Mouro^.criado do capitam dos Bàneanes, porque atè alfi fo-

mente íe obrigarão à^roe acompanhar. Ag«zalheime em hu-

sna caza de palha pequena» A noite vio hum mouro , que a!i

#ítà, pollo goucmadorda quellas terra» do B^rnagais, para

arrecadar as rendas: & moftrandoíle muvto crime , me difTc

smArâbio^uem vos deu a vos licença para entra* «cilas ter*
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tas? Y"os hão fois Português? foiYque vindes bufçar as terra*

do Birnagai si Reípondi, que os Turcos me derão licença pa-

ra entrar- & que qaando o Gouernador > que era chriílao, quí

TtSk faher ao que eu vinha lho diria. FouTc, pmico de pois,

mas dcdarmdo>na liriguoada terra ao mancebo Mouroy que
1 e auia de dar algurrrtato^fc queria que me deixaíTé paliar,ao

que o Mouro lhe diílc, que eu que era pobre que não tinha q
dar, & auizaramme* que trataua de me prender. Ao outro dia

que eradòminguo polia menhà me trouxe a outro>Mouro êj

cemiguo viera,& tirihaailli«{ua caza hua galinha eozida,©£ era

entrando com eila fe fahió o chriílao catholico m«?u compa-
nheiro, 5c pregUntando eu porque fe íahia me cíiífe o mance*
bo mouro,que por na5 comer da galriiria,.porque os chriftaofr

dkíh terra,, nam comiam* coufa morta por maosde mouros*
Maode^o chamar muytodrpreílà, & diante delíe aguarde ci

ao mouro a boa obft, mas que tornaíTe a leuar a galibha porq
eu a nam comia. E afsipoHo nam efcandclizarjâinda que cila-

na bttn fraco, fíqucy antrs comendo hum pouco de bifeouto
íeco, do-que trazia de Dio molhado çmagoaiferri outra coufa
o qual^)y íempré o^meií^oinerj porque o dinhtyrò que tra-

ria para-gaft.«r,naõiBe apFoueytaua pornao correr neííeRei
no cutrameeda^fenam pedrasdefaí^nem também podia co~
roer o pmde meus c^mpaoheyrc sjque eram hus peíòuros de
miÇíi malcozidos^porque quando os fazem metem hua pe-
dra muyto queiire dentro na maça,& logo tefrám o peloiitoâe
©botam ro fogo: c$af$ifíca queymado por fora & maça perr
dei tro, & iílò leuam em huns foles gara comerem no ca*
inifího,-

Bíhndôncíía villa, ©?nefte mefrno dia de Dommgoa orf-2

zeèt May o, ehegou iqui o capitam dos PÒrtugueíes, que fe
chama ioam Gobrkl cor» outros deus filhos de Portugueses
©Ccutra gem^que me vinha efperar ãquelle lugar porque ti*
una reçebrdóacart9,que IBeefereuide Macua. Efoy taõgrá
de a alegria, qu^ cõ cííes recebi; cj me rezeíqueçtrdos traba-
lhes pafEidos. Ltuiramc logo a outra caza mayor

?
& porme

f&ze*
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fazerem feflá matarão húaoueíha,deqeu^ãopudé come?;
porque não fizerão mais, que darlhe duas voltas no foguo,&
afsi crua a comerão, conforme ao coflume da terra, mas ven**

do, que eu não comia, rne trouxerão hú pouco de leite. Veio
loguo hum Xeque mouro, aquém ocapitam dos Baneanes, (q
icm toda cila terra he conhecido) efcreuera, que me deíTe hua
tnula 3& quanto lhe pcdhTe. Eíle me traria â mula,mas o nof«

ío capitam a não quis tomar, nem coníentir, que eu viefíe (s

nãonafua, queeramuyto boâ
;
& tomando para fi outra da

Companhia, nos partimos Ioguo,& cõ Ceremos vinte peflbas,'

vinham com grande medo de ladroens, Tiuemos grande tra-

balho no caminho, porque cada dia atardc nos chouia, 6c dor

tniamos no campo com grande frio: porque ainda que ate chc

gar a queíla ferra grande, que acima diíTe, me cançara muyto,

tiuemos grandes calmas, como a patTamos, fomos achando

frio.

Fazendo pois afsi nofíb caminho, aos quinze de Mayo dei

£03 chegamos ao termo deílc tão deztjado, que foi a Frcmo-
na, que afsife chama o lugar, ondeeíta aprimeira igreja dos

Portuguezes, & neila enterrado o fanto padre Patrúrcha, &
os mais padres noíTos, que aqui fempre refidíram. Antes de

entrar, me veíH de loba manteo, óc barrete, q ate então trou-

xe efeondido. Eftauamc cfperando, à entrada do lugar muy-
ta gente, que canto que me virão,cm final de alegria, leuanta-

rãohua grande grita, 6c hús bâtião nos peitos, outros beija^

liam ocham, derramando muytas lagrimas, & dando graças

3 Deos, que fora feruido trazerme, liurandome de tantos pc-

riguos, como elles fabem, que ha por onde vim. Entramos to

dos na igreja, & depois de fazer oração, lhes dilTe breuemen -

te por hum linguoa, como os vinha a companhar, & feruir,&

que daua por bem empregados todos os trabalhos, que tiuera

no caminho, por me ver entre genn*, que entre tantos here-

ges, confcruaua afe catholica da igreja Romana, & moílraua

tantadeuac.ão. Dali fui ver a caza> onde morou o fanto pa-

dre
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ctre-Patriarcha, quéhe redonda como meá laranja , tuhma,
de paiha, como fam todas quantas tenho vifto em Ethy opia,

que mais fe podem chamar cabanas que cazas , porque todas

iam térreas, & redondas, muy to pequenas, Sc fem nenhum*
modo de repartimento • E afsi <iizem que íaõ as de mais da
Reyn©, tirando as dei Rey,& dos grandes, que tem apozem»
tos mais bem acomodados, mas também terreaes > Sc cuher*.

tas de palha. Efla do padre Patrjarcha tem vinte palmos d&
vão. Folgara muyto de me agaíalhar nelía, por fer da quelle

fanto, mas não pode fer por então, poreítar ocupada com ai*

gúas coufas do facerelote Belchior da Silua.Não achei auiamc
to para dizer miíTa, porque o leuara elle comfí^uo, que fendi

nalma porque cftiue muy tos dias fem a dizer . O Dominguo
feguinte que era do fpíritu fanto, fiz concertar a igreja o mi*
lhor, que pode fer, &diíTelhe miíTa feca, Sc fizlhe hua pra-
tica fobre aquelfas palauras do Senhor ad eum veniemus Sc
manfionê apud eumfaeiemus, começaram loguo avir muy-
tos a fe coníeffar afsi deite, como doutros lugares aqui pértoj.
Neítes me/mos àk$y fe partio para a Corte o capitão dos^
Portuguezes, aquai difla daqui dez ou doze dias de cami-
nho. Aocafiam da fua ida foí tomar agora de nouo o «onera**
o Emperador defta Ethiopia, Sc por efíe refpeito , maadot*
la ir todos os capitãens, & goucrttadores das fuás terras . £f-
çreuilhe por elle hfia carta, em que lhe daua contade minh^
chegada, Sc que ainda, que..vinha mal tratado do caminho,
loguo lhe fora beijar amãq,fe tiuera lecença fua: mas, que
tanto, que ma deíTe ofaria , Refpandecme* que fcl<*au&
muyto com minha vinda, &, chegada; a fakamento , &

&
qur

cemo ^aííaífe oíniiern^me foffe. Jc^uo* ao^íde. elie eíraus*
Por tíB.de na-fim de Íítembrq^mqueelle íe acaba neílas teri
rasi mepartireifeguoparaejle;, &]â;^leuarei alguss couzaç
das que trouxe, porque delle depende não íò o bem teporaí

p
) ,'jbuq

,1
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& fe díffér,qtie todos fejam cathoíicos^neahua contradição a*

uerancm nosecclefiáftícos, nem nosfeculaves:pelloqucconi

ajudo do Scnhor,comelte principalmente determino eaten*

dcr.fe me der entrada.A qual, pode fer,que de,porque dizerw

«me folga muyto com quem fabeíatar Arábio, porque o íabe

cite muyto bem>& algús dos feus grandes, fe prezam muyto

de o faberçm,por o feu Parriarcha q agora hc,ier Arábio; cba-

ittaíTe efte Emperador, Malae:Saguea\he de quinze annos,&

feguti4odizcm,beminclinado,queyra Deosabrirlhco èntea

dimento, para que couheçaos ínuytós 5c grandes erros em q
o tem criado,. Sobre os quae$ tenho j a falado com muytos, <5e

alguns polia bondade deDeos, fe determinaram a deyxar fuat

hcrcgias,& afci effaraô agora para as abjurar ao. ou vintedous

& hum deftes que heja velho, mífoque ainda que tia© lhe jjiò

ftrara taõcíaramente os erros qtee-tin ha contra a fe, baftaua-

lhe faber quanto eu tinha padecido no catiuey ro de féis annos

& nefte.caminho que agora fíz pollos vir a eníinarjpara ente-

dcr,quje minha doutrina era hoa, & que nao os aúia de vira en

ganar. Com outro difputeyfobre,*\g}iÀtfeúicrroMr$c parti

cularmente.fobre a çiícuçiííam, que e lies tem & depois de lhe

dizer^efobre iíto aam auii,qiíc difput,*r,po is osApoírolot

tinham determinado efh queiram naqueUeprinTekocôcilio;

que firxxw cm teraíale-iD^Sc S.Pauio dizia, que aos,quc fe cie

Cunçidaffera» nâõlhesaproueytauaChriJto, !fce mofhey tam

bem come Chriftp 0i fim à circuciíam . Pelloque^rcucu

daremfe ajora era dizerem com os ludeU*, queOrmfto nam

era vindo, & que ficaua5 obrigados a guardar toda a ley
,
com

Chrifto-íer o fim delia. Ficou com líto conuencido, mas nant

rcifuadidoadevxatffiíscrrosjporquefoy dizendo, queriam

faltaria quem me fbubefle refponder. Mas como eftes labeni

pouco, cotreo logo a fama de mim, q(
era grande letrado, pol

Io que nehum chegou mais átc agora a defputar comigo. De-

pois diflo me mandou chamar hm molher, qeílaua muy do-

ente,& me pediocom muyta inllancia, que a confçílafle, qus

queria morrer catholica,inarxiya o ruiihor^ue pude, conkU



Seya,& foiDeos feruído, qíe com a faude dalma, lhe deu a do

corpo.E ella a deu também afinquo filhos feus, jazendo com
cpe todos fetornaíTemcatholicos.

Aosdous de Julho chegou aqui o SacerdoteBelchior efa Síl

«a com faude^ ma? bera cauçaclo do caminho,porque fegund^

me diz he mais afpero, & fragozp, que oeme eu.andey,& fé

rd parato ayor merecimento, pois he neccíTario paíTállo dua$

Vejçes cada anuo^e ida 6c vinda:& nao he tao breue,que nam
fej^am vinte dias de eaminho,atè Nanina, onde cftara os mais
dos cathoUcos. Fica comigo efte, anuo para meinftruyr nas

cou ^as da terra , & e rro s de li a. À cabeça do fant-o padrePatrw
archaroâdo a V.r/mas nam a açhey enteyra, porque a defen*

terçaram muytas vezes: ahi vay o cafeo em três pedaços, 6c

oqueyxo co pi oito dentes:em retorno difto me faça charida-»

dcyát me mandar h&a imagem de nofla Senhora da Conçey-
ça^a?, de ílfiquo ou ,fej> palmos pira efta igreja, ;que nam terá

imagfs^ác fera de grande deuaçâo para efta gente.A cabeça do
paclre Francifco Lopez, que ainda cftaua ebea de cabelos,fica

íbbre minha cabeceyra para me lébrar mais de fua vida, q foy
til,qual y.r. vera polia informaçam ,que delíe tiramos, & dos d

mais padres em q iram tãbê algúas coufas do padre Abrahã»
que lâ fc nam (abem, o qual tudo ira a feu tempo. Ate aquía
carta éo padre Pêro Paes, <Sc com íua taõ ditoza entrada na-

qúelles Rcyno$,fe abrio 6 caminho, para poderem ir, outros
padres que ja para iíTo eflam nomeados,& efperando emDio
a ocafíam para fe poderem partir.

t CAPIT, XXXIIL

1[ Doferuiço que a Companhiaem todasai
partes acima' ditasdoQrkntefÀ&nao

fomente a €Deosyfenamtarnbem

afuamagcfiadeXS*4 coroa de~

§e' Reynõ*
Eec POR

wm



Ftyopja

POR remite de tudo o que icmôs dltó nefta hy floria?
das coufas da índia Oriental,me p3reçeo,que nam er*
juíto,pc>{Far por duas eoufas disias de ferem pondera*
das para gloria de noflo Senhor. A primeira he, que

cm eaíi todas as cortes dosReynos & Reys mais poderofos, cr
fcano Oriente, eftà plantada noíTa Companhia. No Tapam
(alem doutros Reyncs)tem fey tas três cazas na cidade doMc
aco metrópole, & cabeça de toda aquella monarchia Sc os pa
dres eílam nclla íauorecidos & refpey tades de muytc s fenho
res daqueílcs Reynos. Na China eílaõ no gramPaquím cida-
de real'& metropole,de todo àquelJc império taô poderofr Sc
tico, afora outras três refídenciasjque tem noutras partes.& ti
«Jades deite Reyno. Em.Bengaía na corte & cidade de Rcy de
ChamdequaõEm Bifnaguaeftáõ na cidade real <& corte deííe
grande Sc poderofo Rey, que fe chama Chamdegri,tam ama*
dos Sc cfiimados delle, como de qualquer príncipe chriftanu
t$o gram Mogor andam fempre com elle por onde quer vay,
Eefidindo em fua cor t£ ha muyros annos, & também tam que*
áridos, cie reuerenciados dette,como acima diiTemos Sc tem re-
íidenciascm duas cidades reaes,que fám Laor Sc Agra.Nó Ma
lauar citam na corre Sc cidade real do Samori que he Calecutj,

o qua!oscílimaranro,cc tem tam grande cõfiançVnelles, qúc
de nenhua maneyra os quer larguar de íl: 5c nam trato aqui

dos que eílam nnscortes,5c cidaderrcaesjdcucrcs Reys mais
pequenos do Malauar,como no Reyno de Trauâncor,dc Por
ca, Dangamale Sc outros. Nó Prefíe Ibarri e fiaram na cc rtc

doEmpcradòrda Lthiopia,como agora acabamr s de dijBrrj;

nos quaes lugares todos Sc cortes, nam fomente ellam comei

*mbayxadotfCS, que fãmde Deos para tratarc m feuénegocirs

& como referis d.ns pazes 6c amizades, que quer faz( r coro ."§-

quelies Reys & Reynos, defcõbrindolhe o thefouro, & lume

de fua fsntifsima fè: mas também em feu modo como embay-

xadorefjpor parte de fua mageftadc em quanto Reyde Portu
', Is " — o— • »

guai,p ira attí darem a conhecer feu nome, 5c efterrciêrtm a fa-

uotencia^ lhe ^anharcró,)& coníçruarem
amizade

gUM!,p *ra dlilUíiiVui rt WHiivvvt *vm ..v.«^,*,*,v v jtv.>v.«. v...

roa de fua Potencia,5ç lho£anharcm,,& confçruarem a paz, &
~"'

*ím t "» ^ Am



Izthiopiã.

í&Iza<Me todos àquelicsm grindc* printipcs taÔ imponi

tesparabem&aumentodoeíludoda Ind^: & mais feniihe

cuííar couía algúa de fua fazenda, pois quaíi todos eftes Rey

f

à íua cuíta foíícntaõ os meímps padreç,6c Ifecs dam Q flecefla-

rio para viucrem. -
. ;

Outra couía para nam paffar hemm yoê&em&i fermrern

menos os da Companhia naquellas paites, para canfeniacam

6c aumento,da conquifta 6c eirado téporal* do que^ ajudam&
íeruem no fpirku2^porque,ainda, que nam façam iítocomas

armas de ferro & fogo nas maõs,pois a profiíTaõ da vida o mo
(bfr^:fazemnoporoutromodo de grande e#eyto. Porque

quantos gentios conuerçem a Chrâfto.ytantos amigos 6c vafíi

ios,ajquirem ao feruiço de fua mageftadej porque eires depois

nas guerras, pelejam pello efrado,6c chriftaos contra os iofic»

yes, 6c junto com os Poi tuguefes fe fazem òons foldados* os

padres aonck quer que eft.aâ contem aosfubditos na obediê»

cisque deuem a feu Rey, 6c goueraladores: Aos foldados na fo

gcyçam aíèus capitaens, 6cconferuam
5
6c tcmmãonapaz e»

tre os Portuguefes $ç os propies gentios.

Atiítes daCompanhiaentrar na China,6c Iapatn,acada paf-

fo os Portuguefes quebrauam, 6c rompiaõ guerra cõ citas na>

çoê$:porquenaverdadetábem,os Portuguefes, lhes faziam

mu ytos agrauos 6c vfauam de muitas infolencias,atè húavcz;

ehegarc em Cantam acoutar hu Mêdarim: mas de finquõenta

annos a efra parte,c|uc ha que a companhia entrou naquellcs

Rey nos, de tal mancyrà com fuás exhortaeocs 6c prudência»

leuou os Portuguefes, & fe ouue com os gentios que nunqua

mais quebraram,nem romperam em guerra,antes fempre coii

feruaram toda a paz, de modo que os meImosChinas naô que

reiu» que os Portugueíes,vam às feyras de Cantam,que fe fa-

zê duas vezes no anno,fem leuaré cófígoos padres como de

feyto leuam Sc vam íempre:porque haof 6c a experiência lho

~^t—*>
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nobtá.
fizer íuasp^escÔ o eftado, não querem que hhWHúmmqo^nam df padres^
gram Mogor, q mandando hu Embaixador feuÍ&£S£tenntmnt**o*\k

yhú padre. Afsi o Rey de ftfA&àtfroadado o anno paliado o íeu,-nadou cÔ elle dou^ padres co^
moafsimadiíTemos. Afsioíezo SamoriRey de Caíecut quâdo agora ha quatro,ou finquo annos.fczas pazes co o eíido
depois de mais de trinta annos, q andou com elle em gsterr/
q de nenhus outros fe quis fiar, né quis, que fortem os media'-

porq ic te aurem ma corte por tambê empregados para
com fua preíença coníeruaremeítas pazes-. E& elies nam fo-
ram

j
5c namtiueraõ tanta autoridade, 5c credito como ttfnv

com efte R*y, nuquafe pudera tomar o€unhatè,no têpo,em
^íeconquiítbU: 5c a guerra como meí^no Calecut fe tornara
a renouar comgrandeperturbacam, 5c perda doeiíãdo, poTÔ
taowao&oficios.íaziam os Mauros em fecretocõ* o Samori,& emtantas dèfeÕtiaDças o punha dos porruguefes quede to-
do, tornara atraz; 5c rompera com os ncíTos, fe os padres nao
foram, crae cm íhe falando, <5c dgndofua paíaura, íe fegur^ua
ioguo* Trinta annos ha; que as fortalezas de AmbomoT5c Ti
dórenas partes de Ma haeorardem em ço ntinuas guerras: mas
« naofeaCabarem deperder, como fe perdéoa He Ternatè,
aos padres íe deue depois de Deos, Os qusis com muytos , 5c
grandes trabalhos, qalli tem padecido, ate morrerem a^ús
dèlles perfeueraram fempre, ema cornpanhar aqwelles íolda*
doSjanimandoos apelejarei^

}:5cfoííentarem os apertados cer
cosíemcjuefe viim, contam pouco remédio de focorro, O
meímofe vè nas armadas^ 5c jornadas, que naquellas partes fe

fazemrnas quais coítuma^ ir os padres, para no fpirKual,5c

remporalaiudarê aquelles foldados, pacificarem nas briguas,

animarem nas batalhas; dçqueítudo reuiUà mu y to grande bé
temporalaoeftadoda índia, 5c o que (obre tudo pretendei
compaulm, qtiehé muyto bem das almas, 5c agloria, 5c hon*
ira de noíTo Senhor.

LIVRO
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IXASCOVS AS 00 BRASIL
Angola r&Gabomrde,Guine. ; .

, CAPITULO- t

C Da Tfouinciaâo 'Brafilyda numtroâe

caías (tffefíaas da Ç^r^mhia^

Ê eftc Reyno& Prouinciado Brafil
1 muy grande, tem perto de noueceritás

kgoas de cofia, de Norte a Su^ç-cine-

ça do Rio que fe chama do'JVlâranhao,

que e ílà-aos fínq.uo gráo $ ai em da I inha

da banda do Sul,$c vay correndo atè os

trinta & finquó,que hc nà altura do ca-

bo da boa efpçr-ançã* enteflando como
PR*fè ríõ da prat.3>qiÉe o diúidedo Persí,& fi-

ca defronte do rnefmoçabci. Pello Sertam a dentro corre cm
piarte ánttn t a $ , e^n parte trez entas Íegu2 s* Terá ro pcuoado
deftaprouinciá os Pcrtugucfçsconío quatrocentas íegoas da

&j^ic<ttirtf&fiá* ctí^íj^vifei^íMÍe ha muy tas fazendas
• ^eaíucjuere, & cngenhtsmuy gfoíTçs, com que aterra/e vai
fazendo de grande:t.uto^& negocio.Por todas eílas eflà tam
«fce rníi^alhadanoíTa companhia, em três €olIe£ÍQS rque fun-
dou ri Rey Dom SebaRiam, que-Deos tem: &fínquo cazas,
entre- brancos,. & treze, ou q-Bátcr-ze rêzider;cias tm variss
pouoaçõés^ feldeas dosBrafis, Os CoilegióS; iam, ò da Baia

-«le todos os,Sanrcs que he a cabeça daprouinciá, onde ha de
cxdiaario^kj n© Collegio temo im fuás re2Ídeaçia§,Ã al-

deãs,

tuLi^m »?"*
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deas, perto árojtèiita^cflu>â5 da comjíaWí enrté paires, 8c
irmãos, deites fa,Õ os féis mefrres, hum de theogja , outro de
cafos, hum de Curfo, dous de latim, óc outro qqe enfina os
meninos à ler, & efereucr. O fegúdo CoUegio he o c?o rio d«
lameiro, neíte, & em fuás anexas ha pafTaíitc de finquoenta
peíToas, nelle ha cambe, eíçola de la tim & de ler, & efereuer.

O terceyro Collcgio hc o de Parnambuco, em q ha paffante
de trinta da companhia. Entraram os noflos fieira prouincia
no anno de quarenta, &noue, por mandado de el Rey Dom
Toam i ? de Portugal. B entrintaannos, não entrarão nclla ou
trosre!igiofos:porondetodaaconuerfaô. que nefle tempo
fe fez naqjueila gentilidade, a fizerão os noflos, os quais ainda

agora a vão continuando, em todas as partes do Braíil: potro

que na Paraíba dalgíts^nnos a efta parte entraram também a

judar acjueljes gentios os rcligiofos de f^m Frãcifco, & depoi*

noutras partes os de iam Bento,

Foi fempre cila prouincia muy trabalhofa, 5c de cruz muy
feca pira os padres, em tanto, que não (abemos putra

?
em que

qs nòíFos mores dificuldades padeceíTem na çonuerfaé dos
gentios, & conferuaçáo dos ja chriflãos, que neffa. £ jfto por
varias rezões. A primeira polia grade variedade das linguoas,

que tem eíte gentio, que ainda, que polia fralda do mar toda

vza de hua linguoa, pollo íertaõ mais a dentro fe tem ja defoi

berto
?
maisdefetentalinguoas diferentes. A fegunda pol!a

(

grandeza da prouincia,& diftancia que ha de humas partes a

outras, pello que cuftã muyto aos padres os caminhos ÔV pe-

rigrinações, em que perpetuamente andam, por matos, & de

fertosdefpouoados com periguos infinitos de mar, rios, 6c

bichos, & de imigos ,que muy tas deitas nações faõ hús dos ou

tros. A terceira por ler neceíTario irem os uofíbs bufear os na

turais poilo fertam a dentro, de trazeremnos para junto do

mar como adiante le dirá. E para que iílo fe entenda melhor

fe ha de íaber, oue naquelles primeiros vinte annos, depois q
osnoíTos entrarem no B«*aíilauia junto domar tam grande

multidam de gente que dizia Thomc de Soufa que foi gouer-

nador da queílas partes a el Rey dom Ioão 3< que ainda que es

cortaflem



còrtafícrrí cm ácòuguc nunqua ta .-tariam,"* aísi nos {mmciros

quarenta annos, eram infinitos o^qúe fe coniiertíam & .: %

igrejas eram mnytas. Porem como- os brancos- Porttígue*

f?s hiam pouóando a terra, & fazendo engenhos de aluquer,

íc fazendas: & pára ifto tinha' neceíndade de rnuytcs traba-

lhadores, começarão de laníar rnío dos naturais da terra, & o

c pior be, acatiualos, tk fazcllos efcraucS, íerrandoos, & vera

dendoos para diuerías partes da meíma prouincia. Pelio que

cS pobres Braíis^ como de fiia natureza faõtrifte*v; & coi-

fados, entraram em tamanha ròàltnçoma, que os mais dei Ics

iftorreram, & fe confumiram : outros fogiram polia terra dera

iro: & não pararão fe não dali acento, & duzentas leguos, &
deixaram afralda do mar defpcuoada. Por onde, para os pa-

dres os tornarem a reduzir, & trazera igreja,foi neceíTàrio,éV

o he ainda oje em dia ilos buicar ao fertam,onde fe acoiherão,>

Como vão continuamente, fazendo para iííbiornadas,em que

gaitam íeis mezes, cVhum anno, & as vezes arino & meio,

caminhando apee rompendo matos, padecedo grandes fomes

íedes, caímas, perigos, & trabalhos, corttò a baiko fe dita, ef-

creuendo huaío iornada deíYas^para que delia fe eritendão a$

outras. E defra maneira os tornão a trazer poucos v& poucos*

os quais não verfimais, que confiados na palaura,& amordos

padres, que os defenderão dos branoosypara queos não cari-

isem, 8c tratem mal. E cem tudo ifto, ainda depois, que os pa 1

dres os trazem do fertam, os brancos os andam a fãftear, &
furtar feni os padres lhos poderem defender, 8c algumas ve-

zes os mcfmos brãcòs,fe fingé\& veflé* em trajo de padres-aíè-

fazeré coroas nas cabeças para q óparèçao de todo, 8c fe vaÕ*

ao fertam, as aldeãs dos Braíis, dizendoihe que faõ padres pa-

ra os enganarem, & fé viremeorri ellesi como pet vezes vié--

rao,cuidando que vinhão com padres, 8c depois que os tem 3

iunto do mar, Os amarrari, & repartem entre fi,& leUàrn cada 1

hum para feus engenhos, & fazendas: E porque os padres^

neílasi 8c outras íèííielhhrites feríi rezeis a codem pollos

pobres índios, & òTde&ndfríi da cruel Cobiça dos bran-

cos, fora oial recebidos deites, & os inquietara de continuo

'

cortiV



I

cora rauytos agrSuõs, & com os Reys paGàdos ic Portuga!,
&depois deíles íuamageftade,ter.ê prpuido nifto por fuás pro
ttífoês, Sc mandatos Rea^s, nada bafhpara enfrear â força da
cobiça, &brgueza,di po^ckfsci^ ^poiícptempr de Decs,
dos que ifto fozem;,^ mais^ p S Vnefmos
que há «te executar os mandato^ dei Rey, iao inter^íiados no
roefmo negocio* ....

x

** OutracojufavquA.muy^adííJcuIta £ conueríam, & cu!ciuà«-

ção deíla
i
getr^,;he a nitt^tarboçaíidadfe,.^c pouca capacidade*

quede fua nátqreza tem, que não Cdbçrao^ putra maís boçal
no mando. PeUo que cufla muyto ao? padres domeflicalos^
Sc fazellos capazes das coufas de peps;ma$ çpm a perfeucran
ça>& paciência em Iklarc

;tmado,.quetem }.a fuás igrejas em^rias pouoações,& aldeãs,

6c nellas fuás, confrarias do Santiftímo Sacramento, & fazem,
fuás prociífpens íôíenes,3cfeus filhqs^ofíciam miíTiS decanto
dorgam, & com doçaínas, charamelas, 5c outras jnítrumcn*-
tos femejha#j:cs:& reconhecem aos padres por fejus pais, co-
íbom verdade o (ara nas obras. Porque não fomente os cura
/«as almas, como paftores, pregandolhe , ácinfiuandolhe à
doutrina duas vez es nq dia, confeffaudpos,& âdmioiílrando-
Ihe os Sacramentos, entcrratidoos^que mqrrem,aiudandoos a
bem morrer. Mas os padres os gouernam ainda no temporaí,
^Ihe^ãoordêdecomo hão de negocearfuas roíTas, õc lauou
ras, <3c remedo de vida, &,quando cftão.doêtes os padres^fap
os feus médicos, ^c enfermeiros, <3c emfim íe hão com elles

como pais com filhos, & tutores com popillos, & de modo q
fe os padres não forão nem húfò índio Brafil ouuera oje cm
toda aqueUacqíta, porque todos ja foram, oueonfurrados,ç!|

fugidos» Ôc metidos palio fsu tão,nem também o próprio efU
do do Bratílfe pudera conferuar. ÍVlas apaciencia dos padres
por híi i parte, em lidarem com acobiça dos brancos, ckfofrc-

rcrn fuás perfegiuçôes, $c calum aias, por acodirem, ôc 4efFeit

derem deíles os pobres Brafil por outra o cuidado paternal

que deíles tem como de gente tatu defernparada, & incapaz,

hcaque



EthhpU. "/
he aqui os íbftenta na fee, & em viuerem pacificamente nas

.ldeàs, <5cpouoaçÓeS todos juntos, de que tanto proucto (c

fegue p«a o í ftado dQ : Braftl, que fcm elles impofsmel fora

coafcruaffe. - '.Lt

capitvlo. n.

fDo repito, (^figeifãagrande q os Brtú

htemaospaées,&do muyto qmos

padres que com elíes tratam, ajtó»

dão ao é(la do temporal
INDA que os Bráfis de fua natureza fam tam boçae*

& agrei^todada* como* nam haferas tam brauas,<|

cora boas obraife nam venhão a a brandar, & dome-

fticâfi citas que agora acabamos de dizer, que os pa-

dres cominuamentc"fazcin aos Bráfis, lhos tem tâm fogey tos

ôc domefíicados,que nara fabemos de náçam algua outra, que

dag€u!idadefctedhaconuertido, que mais alriór lhe mollre

& mais fogeyts & obediente lhe íeja:de modo queriam fome

tetos que ja íaô chriííaõsV íc não tambe os que ainda èftaõ gê
tios Scviucm peitos matos èo Ser tam polia fama, que latem

dos padres, lhe tem o mcfmo refpeyto.Para pròua do qual cõ

taremos algus exepios» aísi decoiifas-páSa-dás os trinos atras,

como das m odcrna g de fte p refenteia&no de 603 .de cj falaínos

fira nos annòs pàíTados a Parayba,híia colheyta de ladrocc

6c dos Françefes dà Rochella, depois que foram lançados, dó
rio de laneyro, os quaesfc coiífederauam com Os náturaes d*

terra, & laiauão datli,grande cantidade do pao do Bráfil & fa

ziara muy tas males. Fo/là Martim Lcytáfn por mandado
do gQuernaclor> com gente de guerra, leuou côfigo os padres»

& citando os BraGs fortificados nua forte cerca, fem fe querei
remrender,aem os noíTog os poderem entrar: eis qnchu pa*
dre noffo, que fabia bem aJlingoajClc era muy arrimofo, confia

do em DeoSj! falta por cima da cerca dos imigos,& meteiTe co

•--
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tllefe arriicãdofc a o fazerê empedaços,& fcr logo comício: &
abrindo os braços,lhe começa a pregar na lingoa,paz paz fe-
jamos amigos,& outras palauras brandas & amorofas,as qoa-
es tcueram tanta força comclles, Telles ao padre em o vedo
tãtorefpeyto,que,depoftosos arcos,fe cruzarão diante étU
le,& renderam,& entregaram a terra, onde logo íe fez pcuoa
faõ, & k começarão a fazer engenhos,& foy âecendo demo
do, que ha ja oje oito ou noue, de que fua magcftade tem muy
boa renda, cxosFrancefesforaôdalli lançados , & oo-roffo tra
to,que tinha do pao, ficou todo de fua magcítade:&acs índi-
os poferam logo os padres em aldeãs, Sc os começaram a cul-
tuar& doutrinar. Pofto que depois de tudo ifto fey to, & em
f>ago deita boa obra, que ©s padres alli fizeram: veyo outro
capitara de ncuo, que fem nerhúa cauza, nem culpa, que nos
padres ouu*fTe, mais que o defenderem aos Indios,& o refiíK
tem às fem rezoês,& injuftíças,quc lhe faziam,os lançou dalli
fora com muy tas afrontas.

Ao rio grande que eílà trinta léguas de Pernambuco , foy
JManocLMafcarenbas capitão mor, à conquifta daquelle gen-
tio, que tantos males, & guerras tinha feito a efta capitania,
mas nada pode pacificar ícm padres, porque,ainda q na guer-
ra, que lhe fez, os venceo, as pazes porem não pode efeituar

com elles, fenão por meio dos padres que entrando fòs poiío
fertão apenturados amuytos perigos, &a ferem mortos, Sc
Comidos dos gentios de tal maneira fe ouuc rão com elles, que
os renderão,& trouxeram a pazes com os brancos mais de cé
to & finquoema lugares. E aqui depois das pazes feitas, faze-

4
doíTe a fortaleza que hu dos padres traçou os mefmos padres
andauam cõ os índios na fabrica delia, Sc com a pedra, Sc ter-»

ta às coítas,a cujo exemplo os iridios trabalhauão grandemeri
te. Sinquo fortalezas fez o Goueruador dom Francifco de
Soufa, no reconcauo da Bayç, nos poftos mais impor tantesi

neílas os que trabalharam foram os índios, vindo os padres
cm peíToa com elles, a afsiíhr a obra,das aldeãs onde eftauam,

porque fç os padres namvieraro,aqucaicllcsíòmente riohaõ



*Mrafil Í14.

Sfpéytò^nínguêos poderá trazer.NanWcTanèyroÉpdaa

fortiftcaçam que ncllc fez, o gouernador Saluador Corrêa dç

Sà, que foram duas ou três fortalezas, es padres com os índic-

es das aldeãs, que eftam a feu cargo,as fizeram fem fua mage •

ftadeniífo gaitar reaL

Da mefma manevra palia na defenfam di terra, quando al«

guns ioiigos ou ccffayros vem a clla,& pretendem dar, ou deff

tmbarcar em al^úa parte, que os índios à fombra dos padres J

Iam os que lhe defendem a defembarcaçam, <5c c$ desbaratai

tom fuás frechas mais, queosPortuguezcscom feus pelou*

tos. Sendo viíitador do Braíiiopadrc Chriftouam de Goa*
uea, & eftando no Collcgio de Baya,ícçedco ir alli húa arma**

da de iroigos Ingrezcs, no tempo que andauam em guerra cô>

cfteRey«o, para tomarem a terra, Sc vendo o padre a pouca

ou nenhúa defenfam, q auia na cidade , para lhe poderem im-

pedir a defembarcaçam, mandou auizoaos padres que efta*

oamnasalileas, q acodííremconioslndiosdeftjasfrcguefías^

Vem logo todos com fuás frechas, obedecendo à rifea aos pa«

dres, o que nam oiwerajji de fazer a nenhum capitam, repara

temnos os mefmos padres por íuas eftancias, 6c lugares, onde

os imigos podiam defembarc^r, encomendandolhe que o faw

çam como chrtftaôs, & valentes homens. EHes o coraprírani

também, que era mu) tos dias quealJieftiucraÔj&queosimi

gós eítiueram no porto, & por tantas vezes trabalharão por
deíerabarcar, nun^ua ia mais lhe deyxaram por pè em terra$

porq,ainda q eíles índios fam de fua natureza coítadcs,toda-

uh os q fe eriaõ cõ os padres,& fam cultiuados por elleg& c5

o amor paternal c5 q os padres os trataõ,he ccafa msrauilhofít

os fpiritos qcobraõ 6c quanto homês fe faze.Nâ-capitania do
SpiritufantOjderaõ 0$ Ingrefes co duas nãos de fubiro, êc falta

do em terra, cfíãdo a gete defeuydada, Sena igreja, entraram

& tomarão a fortaleza,q os braços lhe não puderáó defender»

fieíle tepo o padre das aldeãs q vio vir as naos,3r eatêdeo que
falta uâ em terra, ajutou logo os índios, Sc veyofocorrcr à ci*

dade, & chegado a tçpo, <j os imigos acabauã,dc tornar a for-

SbU ML-1I
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talcza^rS os índios nc!les,dc modo & cõ tãto esforço, qlhâ
tornara a tomar cõ morte,& catiueiro de muytos.E cm Pern*
búco quãdo os Ingrezes forão cõ bua armada tomar a fazêda,
dç húanao da índia, quealli foi ter,& que depois de a meterc
cm fuás nãos, quiíerain ir dar na villa:ps índios, que os pa-
dres criam, & çukiuãq foram a principal ajuda, que os bran-
cos tiucrao par^ aquelia vitoria que alli alcâçarao dos iraigos,
iriatando muytos,& catiuando outros, Sç fazendo aos que fo
gião para fuás nãos deixar as armas, & embarcaremfe a nado,
& meios afogados, £ pofto que de íemelhantes cafes íe pude
rão referir rnuytps que cada dia acontecem, fò relatarei hum
ppr fer mais moderno, & fueceder nefle aono de 60% de que
talamos, que foi ofeguintç.

Eftando o Gouernador Diogo Botelho, em Pernambuco^
Sr defejando focorrer à Baia, a petição do capitam mor Alua-
rode carualho, & da cidade contra os G^imares hús gentio!
Imigos de que abaixo diremos, que a iafcíhna & deftruiatB;
fodaaquella çpmarca,€oraaigúâí companhias de gentios Pe-
liguaresvinandando o fertam ao capitam morAt Pt:r«ãbuco
Ivlanoeí Mafcarcnrràs, a fazer gête para cfte efeito , pedio ao
paclre Prouincial, para que foffe juntamente ti m cUe o padre
í^iogo Nunes eje nefía compá?vhia,p©r fer muy pratico na Vm
gu^ , Ã: experimentado nos coftumes deite geiiío. Indo de-

P^Xde mÚYtqfdareSf.& tomares, SttÇ tiueram com «lies, os
^uaisem ncníjum modo queriam ir,em &™ <x»m promeíTa, cj

fi»e.fee o $a$hã m©r,q acabadaa^uerra íe tprnariao|para fuás

Bnplhçres, & parentes, fe abalarão como oitocentos mance-
bos esforçados* Vierão a Pernambuco, onde fe embarcarão
para ^ Bfia, ôc com eljks o mesmo padre Diogo Nunez

, por
afsi p|>edir p Gouernador , êí tambe os mefmos Petiguares,

«que por elle ;r em fua companhia 'cuidavam lhe guardariam

a palaura , Chegaram à Baia dczejeíos de vir às mãosc^m
<©s imigps. Sairam em terra , dando a cidade aprazmel vif-

íade fi. Alas como nefte tempo, eftaua ja f< it;> paz cõ os hvi~

Ços,parccco ao capitam mor Aluaro de Carualho, rnar.uara

oiòr
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mor parte deita g£te,para a capitania dos Ilheos,3c os de mais

deixar na Baia, não para pelejarem, mas para maior feguran-

ça da terra, pondoos em hú^ parte onde também ellcs pudef-

íem trabalhar, vendo ifto os Petiguares, & que lhe faltauam

com apalaura, porque nem hiam pelejar, nem viam geko de

fe tornarem para fua terra,difsimularão por algús dias: porem

arreceofos, q os brancos os efpalbaíTcm, & eautiuafiem como

coítumió, para fe feruirem delles em fuás fazendaSf& não te

do também com que fe fuftentarj mandaram çtdir licença pa-

ra íe tornarem para fuás terras: & quando não, que elles a to-

rnarião. Acudio logo o capitão acompanhado dos foi dados,

&dalgús homês dâ cidade, que pretendiãò ter fazendas no

tnefmo fitio cVlugar, onde tinhãò alojados os Petiguares:dos

quais para ellas fe queriam aprevueitar, fezlhes húa comprida

pratica poios íirigoas * perfuadmdoos a iicarc . Porem elles

ihe refpondérarn, que fe auiam de tornar, pois com efla edn*

diçam vieram,ia que não auia guerra. O que vendo o capitão

mor, óVauendofe por afrontado não os poder trazer por bê

ao que queria tmandou logo a cidade ybuíear a toda a preíTa

duas companhias de /oldadòs,os quais chegando aonde o capi

tão os efperaua,os Petiguares,*]ue os fenttram,fe começarão

logo a mutinar confirmandoíe mais no q antes imaginauão,

que os queriam os Pòrtugiíefes catraar, pello que logo fe pu»

zeram em ordem de peleja, para defenderem fuás vidas, & li-

berdade. Tcmoufe c oBftlhò no ráó , ajuntándofe os do go-

uerno da cidade\duas vezes naquella noite, Sc cm ambos fayo

quefoflem mièos por lcuaníados, & lcbeldcsy& cerco tais fe

deíTenelles, c^íítò por quererem os pobres Brafis defender

fua- liberdade, ôc tendo íua Mageítadepafíacb tafetas proui-

foêsyque não poíTamfer catiuos. O capitam mor pçrenijCO

mo prudente, & bom chrifião, vzando de melhor confelhè,

& entendendo os grandes males, que da quife podiam feguir,

bufeouo mais feguro remédio parafemelháritcs perigos ^ que

poflo que de todos he conhecido, a cobiça porc de muytos,

faz que não íeja feguide. Eftefoi, q dçfpachcu logo correos,

para

m
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para cada haa das aldeãs, 5c pouoaçács ôndé noffos padres r§

fidiam, os quais eftauão dali legoa & meia, com cartas em que
lhe* pedia o vieíTem a focorrer naquelle aperto.Cujas palaurat

forãoeftas. Importa ao feruiço de Deos, Sede íua Magefta*>

de, que v, v. r,r. fem nenhúa dilação, Tc venhão logo terco-

rnigo com os frecheiros que puderem: 5c o portador dirá de

palaura o a perto era que ficamos. Acodirão logo os padres

com toda a preíTa: falarão aos Petiguares, moítraramlhc •
amordepais, que lhe tem, & pode ifto tanto com elles, que

não ouue mifter mais força, nem palauras,para fe aquietarem,

djzend j todos que fem nenhúa rcfiítencia farião o que os pa-

dres lhe difcílem, ficarão o capitão, & os mais marauilhados.1

Mas pretendido depois o meimo capitão mòrleuar húa boa

parte dos principais para à* cidade, para que afsi a ellcs como
aos mais tiucííem feguros, 5c procurando trazelos a iflò por

húa pratica de hum Português lingoa'r elles lhes refponde-

rão alegando fuás rezões.quc não conuiuha defempararem os

feus porque entendião o fim que nifto íe pretendia. Por onde
o capitão não teue outro remedio, que tornarfe a valer dos

padres, os quais vindo, lhe fes hum delles híju fida diante do

mefmo capitão, & Portuguefes, perfuadiodoos a virerrç no q
lhes pedião, ao que rcfponderao logo, qu<* por amor delle, 5ç

de ícu irmão, apontando para o companheiro do padre: não

por refpcito do capitão nem dos mais fariam o que lhe dizia»

de que ficarão muyto mais efpantados os circuflantes, 5c da»

qui fe pode entender o rcfpeito , 5c obediência q eíles índios

tem aos padres, & quanto dclíes fe confiam, 5c quanto tamt»3

a paz, & quietação daquelle eftado, & aumento dclle,depen«

de dos índios andarem fempre a fombra, 5c proteiçao dos pa

dres, Ôc de os meímos padres, niflo ferem ajudados 6c fauorc

eidos de fua Mageftade, 5c de feus miniftros, p^ ca Tac m&Q
particular íeja melhor feruido delles.

(QAPITVLO. III.
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fDofrmto em geral, que os nojfosfaz^m

nf}afrouÍncijá9
pdealgúasmi§ohq

fi^eraúaofertam.

COM trcs fortes de gente, exercita a Companhia nt-

ftaprouincia feus tniniftc rios; com os Portuguelej,

com os eferauos de Guinc,& com os naturaes da te*

ra. Com osPortuguefes pregando & confe{iando>&

enfinando, & fazendo o que em todas as outras partes coílu-

ma,conforme a feu inftituto: de que fe colhe muyto fruyto,&

fahuçam de muy tas almas, conuerfoens & moçoens maraui-

lhofas.comque Deos por meyodas pregações as toca, apar-

tandbfle de grandes peccados, em que auia muy tos annos an-

dauam$ tiramle muytos ódios, reconciliamfe entre fi muy tos,

q nelles viuiaro,impedeíTe muy tas mortes, fazemfe muy tas re

fKtuyçoens, Sc muytas outras obras pias de grande feruiço de

Decs> que por ferem ordinárias em todas as partes, nam cfpe*

çificamos o particular delias.

A fegunda forte de gente, cÔ que acima diíTemos os padres

faziam muy to fruyto fao os negros de Angola, Sc Guine, por

auer grande numero delles nefta terra, & muytos taõ boçaes,

que quafi fc lhe nam emxergaua vzo de rezaõ. Eftes eílaõ ef

palhados pollos engenhos, & fazêdas de feus fenhoresApof
que não he pofsiuei virem as villas Ôc cidade$:ha algús padres

que ordinariamente correm todas eftas fazendas confelTando

os, cazandoos, enfinandolhes a doutrina, cie adminiítrãdólhc

os mais Sacramentos,aísi a elles como a feus fenhores, 5c para

iftc fe detem em cada fazenda algús dias,de que nam fe pode,

encarecer o fruyto que fe colhe,porque fe os padres deita ma
neyrao naõ fizeraõ, muy to poucas daquellas almas fefaluarã.

A terceyra íorte de gente com queos padres cxercitaõfeui

mmiíterios,faõ os propies Braíis naturaes da terra, Sc porque

alem do que íe faz coro os que eftao Sc moraõ polias aldeãs,

cm que os padres refidem^como acima tocamos, o principal

f^ mmmmm



he o friiyto que fe colhe deitarias múToens, que vao fazer aos
que eftao polia terra dentro da Sertão, & em os trazerem pa-
ra ju ato do mar. Eíb íe poderá ver do que logo diremos.
Como todos os Brafís q viuem âO\Ioogo do mar, em variai

aldeãs <5c pouoaçoés, vizinhas âs dos Portuguefes, fejã ebrif-
taos, <5c os padres com elles nam tenham mais que fazer, que
cultiualos na fè para conuerterem outros de noup,he necejíi
no iremnos bufear ao Sertam pollaterra dentro, onde elle*
te tem acolhido, por efeaparem das vexações dos braa-
cos, & allaltos que nclles ààtn para os cattuarem. Porem ne-
ftat jornadas,queàí yezes íam de, cento& cinqaoenta, <5c du-
zentas legoas.maifc pode enr o que os padres padecem, ca*
mmhando fempre a pc,& abrindo nouos camiaíios.por efpe-
ças brenhas, &alt^$ ferras, & indo por terr*s defpouoadas&
defertas de homés,mas cheas de.O~>ças & beftas feras, padece*
do fomes& fede* grauífsimas, paffando muy tos dias fera co-
mer mais, que folhas de eruasu& às vezes ratos.& cobras, la-
gartos^ matando Afede, ou teperandoa com raízes oitfolhas
de cruas húmida^ por aquelia.tçrra do .Sertão fer falta de agoa,
& naõ a acharem fenam raramente»& para que, tudo iftofe en
tendi raeihor,.poremos aqui parte de hua carta, que efereueo
liú dos padres q no anuo de doa. foram a hut deita? miflac*
ao Reytor doCollegio da gaya dõde paçtira a qual diz afsi.

Pártjmq* deíTc Çollegio a ijt. de Setembro dt 6oz. fornos
logo ter às aldeãs da Cachoeyra^dahi começamos, a entrar po
lo matpjpaíTamos por rios,charcos,1agqas

fc& lamaroens into-
leraueis x<5c como todo o caminho andamos a[pc >& as terras fã
tio fragpzasy aconteçeonos muytas vezes, cmbaraçarêfenot
os pès na,s,rayzcs do mato,& em outras cruas, & darmos com
«oiço rio cham & irmos rodando hum bom pedaço polia lt*

deyraabaxojindomaispolloSertara adentro & eatrandona
terra feca naõ podiamqs caminhar cada dia, mais que arcas on
ze,ou doze horas, ou ate acharmos agoa , & quando a achaua
mos, (liamos j^a taõ caníados

, que nê em pè nos podíamos ter,

&afsinoscftirauaraos pollo cham, fem podermos aguardar,

av



Curtis índiot nos fizeflem choupana para nos agazalharmos,
& deita maneira nos eítauamos ate a tarde que os moços vi-

nham do matoxom algús ratos, ou rãs, que nos traziam para
comermos: outras vezes teuemos porcos montezes$mas co*
mo por eftes matos nao ha ordinariamête outra coufa, que ra

tos,cobras,lagartos, ou rancem algús charcos, efte era noflo
commum mantimento, que nos fazia bem de afeo, porq quafi
nam tem eítes ratos dífferença dos que la andaô polias caías:

mas a fome nos fazia comer tudo,aqual ainda que grade, muy
to mayor era a fede, que nos atormentaua,por no vera'5 fer tu
do taô feco, que em muytas partes nao achauamos outra agoa
íenarri a de algus charcos, que doinuerno fícaraõ$&onde vao
beber,quantos bichos ha por eftes defertos, qhe caufa de mui
tas doenças, §c de que nunqua mais faó faõs os homçs/q vern
ao Sertão: & algus logo cã raorrcm,deftas & outras femelhã»
*es beberagês. Hua vez me acòhtcçeo, que chegando a hum
paflfo,nam podemos achar mais agoa, que quanta fe tiraua de
hua coua q os índios tinham feyto cõ muito traba!ho,na qual
eftauaraerejando nam fey fe agoa fe lama. Os índios por me
fazerem feíía & charridade,deyxaraõ primeiro chegar o meço»
que nos feruia ao buraco, oqual cõ trabalho encheo hu púca-
ro, que alem de íer muy falcbra

?
tinha talcor, que me fov ne-

ceíTario fechar os olhos para a beber; mas cm acabando de a
beber, eis que chegam correndo hús Indios,que a nam bebef

.

fe,porque no buraco eítaua hua Ebijara(que he hú certo gene
xo de cobras das mais peçonhentas,que ha no Bralil)vejaV.ra
que tal ficaria fem ter defenfíuo algum de que me valcíle.Le-
uantey os olhos a Deos,offerecimc,& encomendeyme a elfes
lembreyme do que o Senhor difle, &fi mortiferum quid bibe
nnt non eis nocebit: & afsi foi el.Iç feruido que nam íò entam,
mas nem depois,atè gora fentiíTe mal algíi nem lina Ideíle.

Defta maneyra caminhamos por eíles defertos & brenha*
todo o mes de Setembro &Outubro,dormindo íempre ao fç-

?

reno,!uar, & chuua. Indo ja perto das aldeãs dos gentios^mart
deyauizo diante, porem eílauamtam cegos com a íua negr*

fanti*



fantldade,quê ;rú6 receberam bem nofroímeiTagéyrôY 8c çui

ícrara matar ©priíGipaldcllcs^uebfa corno recado. E haffe,

de íáber, quefantidade entre efte gentio, naô he outra couía,

fenam, certas palauras,que diz hôfeytiçeyro^omas quaes o$

cuuintes, fem mais Cerimonias ham, que ficam Cantos; & para

proua do mao animo que tinham dcraÕ logo com as molheres

fora da aídea, ficando íò a gente de guerra , do que fendo nos

auizados aprcffomos o paiTo, por entrarmos na mefma aldeã

cuydando, que cílaua deCpcjada, porque naõ fabiamos da geii

te quê nella ficaua, & deCepuamos apoderamos delia, por r-

IlererpeytOjCamiBhamos duas jornadas em hum dia, cm que

Deos nos liurou de muy tos perigos, & ainda que eu hia diari-

te,quisDeosquenamentraiTe primeiro porque Cem duuida

«re ouueram de matar, mas adiantaram fc cito ou dez índios

dos noiTostapuyas,aosquaes como viram os que eítauam na

aldea,lhe cayo logo o animo & naõ ouzaram a bolir cctr.figo,

entrando cu a pes elles via húa parte quarenta mancebos bc

apercebidos, começey lhe aprègar,& acabada 3 pregaçam, me

derão logo as boas vindaSrEítauaet freelleshúri?ho dopnn-

<t!pal,& outro áo regedor ,que mandau a executar a julliçy. A
cites dous pedimos, nosmandarem dar húa ca& Para nosa *

gazalharmos, o que elles logo feeram de boa vontade. NelTe

meírnodraâ tarde vcyoo principal com gente bem armada.

Chegando às porta* ââ ferca, correo logo pola aldeã húavoz,

que dezia. Tem o pay grande fahy todos a reccbeKdízsndq

íífo polo mefmo principal. SaHyramoo redosa receberconi

diligencia: & elle começou a entoar húaarauia, de que nada

lhe entendemos, nem cuydò,qué elles meímos a enredem: 6c

Hto faiando elle &refpondendolhe os outros âmanevra de

clérigos, que rezam coro. Eu tabem fahy de caía três cu qúa

tro paíTosj Elle eflaua como quem cnfina a doutrina, meíTurã

do mil desbarates como era dizer, faina Maria, Tupnma, Re

inireco,que quer dizer Canta Maria molher de Deos:&rutros

defprcpoiltos femelhantes. Eftaua pcflo degiolhos comes

oJiiosno eco & as mãos Uuantadas& abertas como facerdote
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qitcdiz miíT^devlhe a boa vmd*», ellc mê .abraçou dizendo,<|

tnc nam W^antaíTe, de fe recolher ao mato,porque nam que*

ria fer vifto de todos, nefte dia à noytefez enforcar hum mar*

cebo,por íe querer lançar com noíco:falandolhe depois míTo,

me difTe, q*ue tal nam mandara, mas que feu amo o enforcara

por brigas^ue com clle tiuera.Ao dia feguinte me pedio aud|

enciajaymos ao terreyro,mandey falar hu índio noffo prin-

cipal Mas refpôdeoccm contar de faa fantidade, oo que íoy

taõ preíuxo, que lhe diffe, eu, que nam vinha a fer enfinado

deIle,nerr)dosfeus
}
fenamparaeu lheseníínaro caminho do

cco,& que para iíTo os queria leuar para a igreja,& para me de
terminar no que auia de fazer me deíTe a repofta, refpondeo

que íe determinaua de vir$ porem as obras moílraram o con-

trayro,porque com achaque de ir bufear a molher, & os mais^

fem mais tornar, fe foy com todos os feys. Andam eftes po-
bres tam cegos com aquella fua,a que chamao fatuidade, que
totalmente tem para íi, que nam ha outra: & que elles fòs faô

os que acertam: todos os outres& nos imos erradosjpola no-*

ticia, que la tem das coufas da igreja, por algos índios, que fo
gindo dantre os Portuguefcs , íe foram polo fertam a dentro,

bautizarap os feus,peito que na6 na forma da igreja,&a todog
os homês põem nome ÍESVS, & à? molheres Maria, VTatn
^ã cruz, mas com pouca reuercncia$$ê tem outras cerimonias
ao modo das da igreja. Tem modo de fãcerdotes,aos quaes o-
brigam a guardar caílidade , na qual fe f^ltaõ os depõem logo
do cilício. Imagem naõ lhe vi,mais nue húa de cera, de- figura
de rapoza,em fim ainda que defeor. fiados, de podermos leua£

gente, fenos ajuntaram alguns com que começ mosa cacni?
nhar. St tornar para o mar.

Vindo pelo caminho,rompêdo por aquelles matos, & atra
ueiTando aquelles deferfos todos em forma de arrayal, dera<5
nouas ao padre que vinha diante, como por fraqueza & indeí
pofiçam,ficauam atras algúas pefloas.Foy gs logo bufear o ir-

mão companheyro do padre, com algús índios mai$ esforça-
dos,^ a cabo de húa Iegqa,achaõ ao pè de húa aruorc

?
hu In-'
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áio, que cfcolhera aquçlle lugar para fua fepultura, tam fraca
& debclitado,que nam podia leuantar a cabeça,deu por nouas
que outros ficauam mais atras no mèfrnoeflado, manda o ir-
mam todos os companheyros por elles^ ciic confola aquel-
fe com palauras íantas,porque nam tinha outra coufa. Deter-
síiina de o tomar às coitas,& por fer muy comprido,3talhe os
braços, $c lançaos a feu pefcoço, 5c os pès ateu comfigo a cia
trura^omeça a caminhar encoftado a feu bordam, coro a ouc-
Ília perdida que trazia as coftas,como bom paftor,para o cur-
ral de Chrifto,& por auer pouco tempo que paliara trinta di
as, íem comerem todos elles outra coufa que algúa fruta, co-
mo nefparas, & raanicoba braba, que faõhúas folhas peço-
nhentas, as quaes pifam &efpi emem, cVdepcis fecão ao foi

para fc comerem» mas fem gofto algum, & por iflb cftaua tão
Fraco das forças, ellas lhe começarão a faltar, & fobreuir def-

tnaios com fuoresda morte. Mas nê por iflb largou a cuelha
<que leuaua às cofias. Defcança hum pouco para continuar o
?rabalho:tira forças da fráqueza,as quais a charidede lhe daua»
continua feu caminho, & chegando a htufragoza, Sc ingre-

arie ferra,a onde igualmente fe auk de ajudar dos pes éc mãos,
ainda que a fobio com muyto trabalho, com muyto maior
adcceo,porque como era ja de noite, efeorregando lhe os pes,

forão ambos tombando polia ladeira abaixo, com bem de pc
sâguo, mas Dcos oliurou delle: & como pode fe tornou aleua

tar, dando graças a noíTô Senhor por tão euidente mente lhe

ter focorrido, & continuando feu caminho às dez, cu onze
horas da noite, chegou aonde eítauaopadre. E cfperandosm

bospollosquefícauão atras fc forão acabado fua jornada ate

chegarem ao mar, trazendo deita miíTam 5
& outras; que deita

maneira também > fe fízerão mil & trezentas, & feícnta almas

ao curral de Ghriíto. E'muy tos -deites índios , cm chegando
jgrocurão lòguo fer bautizados, pedindoo com inftancia ale*

gando, que para iíTo vem de fuás terras*

CAP1TVLO. IIIE
Dalguai
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C ^Dalguas outrasfaldas quererão osfa*

dres[avariaspartes doBi-aJiL

Eííant duas capitanias, dè baixo do deftricltò de Per*

mãbuco. Nas qúacs arhbas lia grade numero et lndios,os quais

fc fe conuerterem, êc reduzite, apouòaçoês , 5c aldeãs, alem

do aerecenfamento, do rebanho de Ghriílo, que c5 elles fèrà

xnuy grande , crecerà cambem iriuyto aquella terra no tem-
poral, & faríe ham mu) tos engenhos, porque lie muy boa,&
acomodada para ifío: mas não podem os padres fazer aqui

.muy to, porque como não tem cafáem que refidao, nem c5

que Ia fe fuftenrenvnab podem àfsiítir naqucllas partes de
vagar, fe não por breUe tempo em miffeei, & deitas fe Aze-
rão algúas, Ima delias foi de dous padres as aldeãs dos Pitigua

res, q eílão no termo da capitania da Èaraybaí as quais féi io
i d; onde auèra como quinze, ou dezafeis mil almas , Sc hua
deitas, que foi de hum gentio poderofo, que fe chamaua Pao
feco, terá mais de tres mil. Quaíitodaoua mais deita gente
eílà ainda pagã , por falta de quem os bàutize, & cultiue.*

Porque como efíâà conta de outros religiofos* nem elles lhe
podem acodir, nem por feu refpcito acodem os noffos, âcafsi

morrerrr muytos íem bautiímo peoindoo, 6c requeréndoo
muyt s vezesi entre os quais foi o Pào fecco,que acima efiffe-

mos fer ©principal. Coufa às grande láítima, <fe que dà gran-
de pena aos padres, mas não opodem remediar.Quando ago-
ra defta vez la forão os dous, que diíTemos a viíitar aquella c©
marqua, auia tres annos, queeíles gentiòs,efbuáo defémpara
dos, pedindo continuamente o pão dá fè, fem auer quem lha
partiíle, nem peíToa algúâ, que polío menos lhe fora baiíti*-

zar os que cftauam in extremis: dos quais os padres defta vez
bantizaram fefenta, & logu© morrerão muy tos deli e6:fdonde
fc pode coligir os que morreriamem tres annos , Moíitaram^
çftfcs Pedires geral alegriacom a ida dos padres , # afsi os s

vinhal



vinhão receber tauytologe, alimpando os caminhos, & rua*,'

viohão diante os moços, .& de repente fahiam de fuás embor-
cadas com tambores, 5c feitas. Depois viaham oshomês&
perto das aldeãs fahiam os principais, & as molheres, & quan
do os padres entrauão rnãdauão tãger os finos,cm íiuai de fef»

ta fazião entrar agente na igreja,onde depois dos padres faze-

rem oração, lhes faziam húa pratica, de como os vinha a vizí

tar, daudolhe os parabés deterem ja igreja , <Sc quererem feir

chriflãos, 5c que por iíTo vinhão a fuás terras, apregarlhes pa
ra por meio da pregação conhecerem a Deos. Cõiíío fe def-

pediam da igreja, onde os padres ficauão, mas tornaua loguo

comfeusprezenteílnhos de fua pobreza : tendofe por mo*
fino o que nao tinha que lhe trazer. Moftrauãofe muy to co* >

nhecidos, & agradecidos , dosbês , que os padres lhes tinháo

feito, afsi em ferem os medianeiros nas pazes antte elleSjác os

brancos, como cm os virem, agora encaminhar para oCco,
podo que por outra parte fe queixaua delles dizêdo que pois

de primf iro íerão a fuasferras fem arreceo de lhes quebrarem

a cabeç3,& em tempo q ainda eftauão cheos de ódio, §ç pois

lhe pregauão, que fizeíFcm igreja>:porque depois diffb os dei

xauão em tamanho defemparo? £ não os vizitauâ o, auia tan-

to tempo? Hum principal dizia, vos me deixaítcs vindo ei|

Joguo, & íeguindo vofías palauras, nãovus lembraftes mai$

de mim. Deixei loeuo minhas terras, 8c com dezej » de ter

igreja, eu meímo afiz fem riingueta moeo finar,deíejando de

ter padres que cnfinaííem meus fihos,& pois y^s foftes os

que nos deites cite bem, a vos queremos, iíto diííe cite, & ot|

tros também o ajudauão com paíauras femdhantes, & i ã& fò

ns principais mas muy tos também dos comuns. E tais mof-

tras dauaõ de íèus dezejos, que fe não (abe verfe no brafil fe-

roelháre cÕueríiõ de gentias, porque íem terem meítre nem

quem os meteíTe em ordem,\o%n como o Pao íeco,de que fa-

iamos, veyo pedir licença aos padres c\ eWts lha deram,para

fazer igreja, todos os outros fizeraõ o meímo em fuás aldeãs,

fendo pasaõj corno ainda o fam,& per fi raefmos buícaraõ or
* nanien*
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fâifôtitos,' imágins,5c finos,para t\lm\t3à tanto ferucr/çue

fcnam poete er carecer, & hiam trabalhar aos brancos^para co

o din heyro,que ganhaflem cõprarem o acima à\m*

Gotno ao tempo, que oí padres chegarão a eftas aJdeas,erá

}i morto o Pao íeco, principai gentio de todo eftc fertam, <Sc

fronteyro da Paray bajvieramnos efperar ao caminho feus fi-

lhos & feu irmaõ , o qual ficou & he agora o principal, Nanr

fe quis eítè apartar dos padres desda primeira pouoaçam, on«

deosefperou, a tè a terceira, moítrandolhes muytoamcr, &
©s ècféjQs que tinham de os terem por meft res de fuás aldear*

Coufa que aos padres por hSi parte caufaua muy ta alegrra,dc

Verem, a que os índios feccbiaÕ com ellesjpor outra marta tri

fteza* por verem que lhes narti podiam fçr bons, no que e'íes

tanto defejauam, & p*diatti,que era ficaremíe com elles. Ou**

tra miíTaõ fez a efta meíma gente,o padre prouincúl PeroRo
drigues còrn alguns^ p^dres,o qual foy recebido deUes, eo ex-
traordinária alegria, vindoo receber ao caminho corariasfe*

fta$,algfii$dUíír!egoas antes de chegar. Vinhacrttreellesé

principaí dos Pitiguareç chamado Metarouba, ao qual perg&
íandoof noflos porque vinha cançartam longe: Refporideo,

fzh qtíe o padre vem cánçar por amor de mi; nam he rríuytó

"cançar eu por amor delle. FezefíerriuytainÍTància sopsdrfe

provincial,que lhe defíè padres que dcutrinaílem,&: fiz€íTem,

chriítaôs a ícus filhos.dizêdo. Eu nao defejo fenão ter quieta-

ção na igreja, (Sc paraiíTo vim de minha terra: ja nsõ queroVer^

rodeías^nem quero frechas fcnaõpara matar caça. Eu me vidV

íogo da minha terra, feguindbas pizadâs dos padres que la fo*

raoi & virandofe para hú delles, acreçétcu. Bem me lembro,

que me deixaftes ha minha terra, & logopuz VbiTas' palaurás

em meusouuiclos, em mitihasentranBás» & nãminhalingoa,
pêra as dizer^

:&nas mãos &*dèdos 8z em todos meus rriem -

bros, & íentidos»- Agora queria qtfe o padre me'nàfttfaítaflV
co o que !He peço mem mt deyxâíTe eííar tântb tempo eípe^

rafido, quem me eníinè doutrina a itietis filhos, Scomeímts
àsztjú raDÍtraram todos os outros priacipací dòs Pitmisres.

w



fizeramfe nefta miíFam algús b tu tifmos,& chégaríaõ os ban-

rizados a fefenta& quatro , que por ora,nap quiferam os pa-

dres que fofTem mais, que ^pentes,& iaopçentes,pois nao ti..

aham quero os cu!ti«a'Çe^ £.:Cpmo eftes foram os primeiros

bautifmos fplemnes, que naquclla terra fe fizeram, ficarão to

dostaô contentes, que nam cabiam de prazer, trazédo todo?

feus filhos a qual primeiro.

* Ha húa naçam que chamaô Miramumins jgentejquehi*

bjta o fertam da capitania de fam Viçente,muytos cm nurac«

ro, mas barbarifsimos, 5c andam em cabildas dúa parte para

outra* coraofigaaos, nam podiam viuer com elles os Portu-

guefes , porq lhes dauauaõ na'SToflu$,entrauaô nos engenhos

& comiam quanto tinham, fem lhe poderem rcílftir. Foyo
Senhor feruido, que entraram ospadres com elles, & come
<çaram a cÔperter, & ja muytos delles fao chriítaÕs & tem igre

|as & ajudam grandemente aos brancos em fuás fazendas*

Os Garijo os, he húa gente, que corre em grande numero

pola cofta do rnar,por efpaço de duzentas legoas, ate o rio da

prata, ondeie termina o B^fil,^ começa 8o ou 90 legoas da

capitania de S. Vicête. Nefta fe pode fazer húa fermof* chri

jftandade, & cputrfam de muytos centos de milhares,ma$ por

faltade obreyros, & do neçcíTario para fua fuítentaçao, ainda

.»am refidcm entre elles padrc$,que he couía que elles mais de

fejam, & procuram de todas quantas nações ha no Brafií.Fo-

ram porem os padres aigúas vezes em mifíam a mas terras,&

trouxera algús filhos dosprincipaes, em modo de reféns, &
para aprédetem a doutrina.Tê algús deíles era fuás aldeãs cru

zqs, a que fazem reucreneia,o que tomaram de hum Bifpo Sç.

írades,-que ha muy to tempo paflaram por fuás terras, & efti-

ueram nçllas algum tempo,& bautizaram muytos, dos quaes

ainda alguns fam muyto domcílicos, & dociles$& dizem os

Portuguefes, que la vam refgatar, que nunqua lhe fayem dos

ttmiçu & q andam tam feguros por íuas aldeas,como cm fuás

cifasp.,FofamÍà os padres Agoftinho de matos, & Cuílodio

Pirez a leuar algús ietcfita.& útos,q os brácos trouxeram fal
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teados ,rcceWramnos com muyto amoryíco {mncípaf fe

JaíTentou entre clles , & tendo os abraçados a ambos, os cho -

toa, que he final de beneoolencia, & grande amor, & ficarárti

muyto contentes cõ os padres lhe darem pà!aura,qiriarn por
clles, para os trazerem para a igreja, 5c indo Ia hus tres bran-

cos depois difro, cuy dando eiles,que eram os padres, fé aluo-

roçaram muyto, Ôc hum principal quecftaua muyto doeiítey

quando foube que clles nam eram padres fe queyxou muyto
dizêdo, q nam cõpriam fua palaura, & q elie morreriagentiò
fem remédio. Pedio àquelles Portuguefes

, q o bautizaíTcm,'

Sc ainda que clles nam quiferaÕ , curaraôoo todauiaj também',
que (arou. Porem dali a algum tépo, tornando adoecer mor-
reo gentio,polo que hc grande magoa, ver cite tamanho def-
emparo, cm gente tão difpofra para tanto bem, femauerre-
médio, ou pofsibilidade para fe lhe poder repartir o paõ da fe
ôc do íagrado Bautifmo que com tanta força &defcjo pedem*
Hum deílc veyo â cafa de iam P^ulo antiguamcnte,ôt vendo
bautizar, faz la o mefmo na fua terra, deytando agoa fobre a>

cabeça de quem fe quer bautizar com elle,& queremno muy*
tos, polo defejo que tem de ferem chriftaõs, mas como o po-
bre nam fabc a forma do bautifmo, aproueytalhe pouco.

Deita mcfma cafa de fam Pauío;fez mia íayda a hua aWel
deíla gente, o padre Sebaítiam Gomez, rierarnno receber aè
caminho legoa Ôc meya, com muv ta feíla & gazaíhado. Fez
o padre alguns bautifmos, entré elles humdèhúa menina de
tre$annos,a qual acabando de" o receber começa a cantar co
alegria, dizendo que ja era filha de Dcos, queporiíroeítauã
muyto contente. Parasita meíma caía fe veyo hàm caiai de*
fies gcntios,òc trouxeram configo treg cu quatro mancebos^
&hús dousou três ptincipaes, para tornarem, nam puderam
trazer outros, por virem de L5ge.A molher deite índio prin-
cipal, que vcyò, eftaua muyto triíte,porque lhe ficaram lâ aí-
gus fHhos ôc filhas cVfua mãy-qúis o padre confolaTa, dizeni
do que Deos lhe traria feus fiíhos,ao que cila refpondeo, ouça
pcos tuas palauras & ponha os olhos em mi: Hum índio de-

Hhh Ru
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fícs ínJaão feitaSjU^fçaríeur parente** & fiara os podendo
trazer poios impidir o principal,vey© falar com o padre& cÕ
tarlhe o que paífcua, & com tanto íentimento, que dezia,quc

jiam podia dormir com cuydar, que lhe ficaram Ufeus parco-

tes,fem remédio algum de faluação. Outro principal,veyo do
fertam com interçam de k tornar,& diííe ao padre,que hú ir-

mão feu que era hum grande principal entre os Garijoosjhc

mandaua dizer,qfi fTem agora os padres bufcaraquclla gente

que c
;
ueriavir,& que com elles mandaria alguns manccbos,pa

ra roílàrem & fazerem lauouras &como tiutíTe mantimentos
viria elle também com toda a fua.

A capitania,& caía de famVicente vieram também em có»

ganhia de hú branco algús ptineipaes daqudla naçaõ> os qua.

es trouxeraô recado dos cutres,que vaõ os padres por elles,

q

logo fc viram,o quemm fazem por íi polo temor,q tem,que

©s brancos os falteem nocammhOj& os catiuem>& repartem

entre fi,como tem de coílume,c% IhefaçíÕ o mefmo,cue fíze

ião âs aldeãs do Campo de Pirateninguà que todas as defiiuy

ram &puzcraõ por terra,porque £ò os Pcrtwguefcs (dizem el

tes)fizeram ifto a feus compadres,3camigos>que fará a nòs>&
aaãtem efte temor fem fundamento^ porque atè qui^na oapi-

fania de iam Vicente^ andam os brancos tarn cobiçofes deites

Jndios,que uein cem os padres deyxjõ falar aePies^rioeipa—

és, que acima dtgo,que agora vieram do íertam , de quãdo lhe

feia algum,he às efcondidas,polo te*r or q tem des brancos, q.?

lhe dizemque naõ falem com iospadres >& quanto podem im.

pedem a ida dos padres ao fertaõ porque cuydam q indo Jà os,

jpadresJhes tirão feus tratos, Ôc impedem os ejerauos, que de

la trazem & cada hum nam bufea mais q feu proueyto 3& nao»

v bem daterra, &porifl©,por juítojuyzode Deosyvay tila.

capitania- de iam Vicente de mal em peor, &com grande di«

ininuyçam, Sc poio contrario a do §piritulanto em credmen:

to de prouevto &gentevparque oSenhor deJla roga aos pa--

dres quedam ou mandem ao ferrem a buícar gente^dãdornuy

tas liberdade* &. fauures aos Índios, cpc vem, & perdam de

R«rt§



Sorte aos fogidos qué tornam,<Sc afsl hê eeufa,** euidSte ju>'

zodc Deos, que era todas as capitanias dcíteBrafil, ondeor

índios íaõ fauorecidos,& bem tratados dos brácos, íc vè, qtir

vara crecendo era muyta profperidade, & prõueí£0 temporal*

Sc onde kõ mal tratados, & tiranizados Sc os brancos andara

a citiualos por fua cobiça, tudo yay para pcyor & cai gpuid*'

duninuycam, ;ii

CAPITVfcO, V.
1

tf 'Dehuamifíam, que opadre ^ómingos^

GraciafeZjfa&er #o fèrtao, por algas

naturais da terra da aldiados Ke

js <&líagosda capitania dçlSfi^\

ritufanão.

Efe}fluam rmiyto afguns índios prínçfpaéç, Sc cfcri~

ítaõs moradores nefia aldeã dos Reys Magos,faze*
rem húa jornada ao ferrara a bufear Sc trazer para a
igtcja íeus parentes, Sc naturaes, pello que vindo a

Vifitar cita aldeã o padre prooincial, Ôc vendo feus bons deíe*

fos,lhe deu líncnça para que podefíem ir dcyxando recado ar^

padre Domingos Gracia , íuperier, deita refidencia
,
que os

auifaíTcpara mb de todo o neeeiTario. Feio afsiopadrc &
indo corneUes aigíía parte do caminho por hú riu acima, aa
têpo,q fc ouue de tornar, os cõftfTou a todos, Sc íhe éeu o fart

tifsimo Sacramente aos q o cnítumauam a receber & lhe íejç i
húa pratica, cm q os animou a taõ Tanta jornada, a qualacaba I

da fe embarcaram,era fete Canaos,indo muy contentes & aní
*

mádos. Eram os principaes deita jornada quatro 'frídicVpoc •

nome Miguel DazcuídcManoelMâícarenhaSjAí «tonio DiY
•z liiacto Dazeuedo. Indo pois feu caminho Sc tendo ja fey~

UsduaijQ^aadaSitíuerarahueaçontro.comhúiT^puyasyors

Hfch *
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Uc na briga mofrco hum índio bom chriftao, o qual focfr»
palaura diOe, I £ S V, aucy mifericordia de mi: & logo cípi-
1£"*

\ Partiram > & gaitaram hum mes de caminho ate
cnegarem a prjmeira aldeã, onde foram recebidos dos paren-
tes,com tofia a feita & alegria: vieram logo todos a vifitar oj
priBcipaes, & lhe deram conta como dos íeis índios

, que da
primeira vez vieram com Manoel Mafcarenhas, & fe torna-
*amao fertam,ku dclles muyto principal, Sc noraeado,q fe diV
szu laguaraba

( q quer dizer cabelo de quã )chegando a falua-
Wcto afua terra, abalou muyta gente, & trazia toda fua aldeã.
J?ar<} os padres, Sc q conieçãdo a caminhar encõtrara certa gc-;
*e, q hiam do mar , & lhe deram nouas de como feus parentes
freauão co os padres muyto quietos, Sc liures dos brancos, co
-q todos fe aluoroçafam muyto mais para vir.Porê q neftacoq
junção dera nelieshus gentios feus vezinhos^q fe chamam os
Apiaperangas, & trauando entre fi batalha, matarão muy tos,
<fc catiuarão outros dos do dito laguaraba ,

pello q fe tornou
©utra vez a recolher para fua aldeã, co algús que lhe ficarão,
«c elle mal ferido: quuindo ifto Manoel Mafcarenhas , Sc or
«e mais, determinarão ir fazer pazes com aquelles gen tios,
jtomò fora com fua gente, Sc encontrando cõ elles daltía hua
Jegòa , como os outros cflauão foberbos, por, terem muyta
^ente, Sc entre elles muy tos eferauos, que do mar tinha fogi*
«o, cx também polia vitoria paíTada, quiz erão mais guerra, q
|>as, pello que trauaram entre íi hua grande eícaramnça , da
*|ual Manoel Mafcarenhas ficou com hua frechada por junto
«o coração de que morreo da hi a kis dias: com tudo acabada
«briga, Sc correndo recados de parte aparte, vierãoa fazer pa
2es r poílo que da parte dos conttarioS forão £ngidas,porqu«
^eíxan<fo elles entrar os noflos na aldeã, dandolhe palaura, q
* |rcarr3o dahia dous dias fe forão para outra parte

,

Sc nunquá
mais tornaram: tomarão os noflos, ao ferido em hua rede, 5c
fe forão coraelle para a aldeã de laguaraba* mas no caminho
acabou fua vida com moftras de bom chriítão, pregando a to

^^que fofcm boB$
f
& que uão defemparaflem a igreja , nem
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os pàdrcs,dízendo!hes efta* palauras:Vim bufca* amoTté por
amor de vofoutros, defejártdo de vos 'metera todos na igreja,

cu mereço ifto, Deos fabe o que faz,por tanto não aja algui

que fe defconfole, nem os meus filhos,que ca fieão , bafía ef*

tar o padre com elles, que os emparará. E depois de pedir per
dam a Deos, lhes tornou a dizer: ficaiuos embora, cu morro,

hide adiãtc em voíTo caminho & nã torneis a tras>& coo no*
me de Iefus deu íua alma. Foi fentida fua morte por todo fer-

táo enterrarano em parte ondc-os contrários não dcflem com
o corpo. Chegado os mais à aldeã de Iaguarabâ ouuc muytos
choros, & adoecendo elle dalli a algús dias , raorreo também
que foi outra grande perda: mas António dias, aquém o padre
tinha infrruido o bautizou, 5c morreo bom chriítão. pefta ai

dea fe partio AntonioDias com os mais para as outras aldeãs,

cjue eftauã© dalli hum mes de caminho:acharam muita gente,

alegrararofe todos muy to com a boa noua de auerem de vir

para a igreja,começaranfe loguo a fazer preftes. E hum índio
principal por nome Piraguaíu, fe abalou loguo com toda íua
Família* ficando os mais auiandofe para vir. Partirão do cam-
po & chegarão à aldeã de Iaguarabâ, como duzentas aímas,i

com muytos trabalhos, ôc fomes,porq vinhao muy tas crian-
ças, velhos, & doentes , mas nenhum morreo no caminho.
Ordenados pois , 5c pondofe em caminho para o mar vierão
diante quatorze homês dos mais vafentes, co quatro já chrif-
tãos dos que forão da aldeã dos Reys magos, 6c chegando em
breue tempo à mefma ; Idea, caufarão com todos muy ta ale-
gria, por irem ja tardando. O principal deíles entregou ao
padre hum filho íèu de cito atè noue annos, que ocriafTe para
Deos, ate elle tornar cm bufeade fua gente; Depois deites
índios nouo* verem tud© o da igreja,& aslauGurasdos paren
tes feus, que ja ca eftauão, fe partirão outra vez corri outros
dos noíTos a fuás terras, para darem nouas,<& erazerercros que
Ia ficauão, & af*i chegando aonde António dias eííatia cô os
mais loguo todos fe abafaram, c^puzerão acaminho parâos

£eís ™*èos> * for? aígus ijuç foijao ao campo a búfcaryduas ai

deai



dêasi polfos quais efper auão cada dia?

Neftc caminho, que do feiram fez António Díís,& outro
quechamauão Arco grande, para ç mar,com a gente que tra-
ziam fe encontraram outr i vez,com os gentios Apiapitangas
acima ditos>com que de primeiro pelejarão , & por eftes Ihef
quereré eftrouar apaífagera, vieram 4 batalha húseom os ot|

ttos,onde dos noíTos índios chriítuõs morrerá ci iquo, 6c do»
^oe viaham de nouo do íertam quatro,porem os imigos fica*

ram de todo deítruydos,& mortos, & mu \ tos dellcs catiuos^

cm liberdade os de lagu^ba, q dcfda primeira rota, que lhe
«deram tinham catiuos Sç afsi defembaraçados dos imígos em
dons mcíescVmevo, fizeram fua jornada, Scchegarsõâ aldeã

dos Reys magos,& puzeraÕ tanto tempo no caminho,por vi

tem algus feridos, & muvtos velhos: tanto que o padre teue
jécado,os mandou vifuar ao camjqho çom refrcfco,& chegi<#

do 4 aldeã, Pjraguafu, que lie índio de importância, & que fi-

cou enchendo bem o lu^ar de Manoel Mifcareahas # aco»*
panhado com quatr j filhos homês entrou na aldeã pregando,
como he feucoftume, & acabada a pregação fe foi loguo com
os filhos 4 igreja, & depois aos padres, abraçando os có muy-
ta alegria& dizendo ao padre, pay ja cheguey, ia vim para a

igreja,nam quis efperar mais, quis fer o primeiro: 14 fica ainda

meu írmaÕ Inabaguafu, com fua gente, elle vira, quero roflTar

para elle. Depois de Piraguafu , chegou húa [nda velha mo*
lherque foy de Iaguaraba com todos os filhos & filhas,& gc
ffos, trazia hum bordam na maÕ,& húas contas ao pefcoço,en

trqu bem acompanhada de genre,prcgando,Sc dizendo, oin«

guem fe efpante de me ver pregar fendo mother, porque de-

pois de morrer meu roarido,fiquey em feu Iugar,è< m ús ago«

ra que ja me vejo Jna igreja, que tantos tempos ha deíejaua 9

com meus filhos & famjlia, Sc em a qual meu marido tanto de

fejou eítar? mas fomos deítreçados poios contráriosngota v«
cho íò fem clie,para ter cuydado & cargo da igreja, & dos pa
dres os quaes nao hao de ter falta do neceíTarí j onde cu efti-

uer. Indofca recolher toda a aldeã a foy prantear # queheo
fiual



//• no
final de'gszalnado& amor. Acabados os choros acodiram as

Índias com íeus prezentes Ocos padres> também lhe manda -

ramo (cu, ao que cila ficou muy agradecida, ao outro dia os
Veyo era peíToa viíítar à portaria>acompanhada corri todafi»
gentejéuandòlhc tábem ftus prefentes de legumes, gaiMas*
êc t utras ceufasde fua terra. Eraeftalldialnuy graue,fccata
da dos feust & quando os meninos brincauam, & dãçatía5 no
terrey ro ?

mádaua armar hú\i rede muy limpa à íua potla
>
& da

h alTerítada os eflaua vedo,Redizia aos íeus$ Vedes vos outros?
i/lo he fer filhos deDccs ? c< dos padres,& nos efhuamos nos
matoSjCc me filhos do Diabo íern participarmos do queago
ra vemos. Depois de quatro meies paíTados adoecendo a bo&
velha,pedio com muy ta inítancia o fanto Bautitmo,^ depo-
is de bem carechizada <k inftruyda nas ceufas da fc,íhe pergúV
touo padre fe queria q a bautizafTe em fui caía, pois por íua
fraqueza & doença naõ podia ir àigreja,Refpõdeo,nanrque-
ro íenarn na igreja, pois que vim para ler nella bautizadá dian?

te de Deos:& dizendolhe o padre,q também alli eítaua Deot
pois eí>à em toda a parte: ( he verdade, tornou elia,) mas èu 5
fo, que em íua cafa me bautizem, & namem cafa de homês.
Vendo o padre íua íanta inten^aõ^a mádou logo leuar Hgràm
ja,onde foy bautizada,acompanhandoa toda alde^cem muys*j
ta alegria.Depoi* de receber o (agrado bautiímo^eu hu fofpi'
fo óizcòo. Agora fica minha alma contente, agora nam temo
a morte, ja alcançey o que dcíejaua que era ier fiíhade Ueos.
Tornaramna a leuar para íua çafa, durou ainda dous meies, a tè^
que apert^ndoa a i«firmidade,pedio a íanta vnçãniy & dizen*^
dohe o padre que auia pouco que fora bautizadá^ fenão aquic
t' Ui atèque lha deram reconciliandoíe primeiro. Durou de-
pois diíto búa hora,& fazendo hú^ pratica aos íeu^encomeir
dandoíhes>Que fcjíTtm muvrp amigos d^ igr«ja J <9c dos pádresy
^c que ft r^m ddconfobfíem por íua mortç, pois h ia pata a
£<?o,onde eíl 3 ooíío Senhjor,cpm o nemç d* I E S V S oaèo*
çajfrc dçu#a alma.
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$ ^dnaçam dos Çaymures t^danos que

efiagcntetemf&ytono TSrafiltpa&es

qm com ellesjefi&eram na cornar

ca da Baya& capitania dos

Onformc à tradíçam antiga,da gente da terra, habirJU

uam eftes gêtios o mais intimo da cofta do Brafil, cor

rendo do rio de íara Francifco para o Sul atè o cabo

Fdo.Porera entrando com elles outros getios do fer

tam chamados Tapinambâs,& Tupinachirs,os fizeram a fa-

ftar de fetis antigos íitios, & meter por dentro dos matos &
ferras,onde moram ha muytos centos de annos, 5c da!i fe tem

eftendido por mais de cem Icgoas, mas viuendo fempre per-

co do mar, ao longo das pouoaçoens & fazendas dos Rortu-

gúcíes, que eítaõ pola cofta. He gente barbarifsima, a'hea de

toda a humanidade, & onde o vfo da rezam parece tilar mujT

apagado, muy faluatíca, & mais fera,& cruel, que ha cm todo

o Brafil, Mantemfe de caça, & dos aíTaltos que fazem nas fa-

z«ndas dos brancos, ôç da carne humana dos que podem auer

àsmãos, cada hú delles viuc c©mo quer, <5c onde quer, fem a-

uer fuperior,ncm inferior que mande, ou obedcça,quãdo mui

to aqnel!e,quc mais imigos matou& córneo, fc tem por mais

honrado,& valente: mas nam,quc mande,ou reprenda aos ou

Um emeouía al^úajfaó muytoa cautelados, em tratar com

©«amigos, & polomefrno cafo , que hú dos feus fala cô elles;

o<m#*m <5c cornam $ nunca andam muytos juntos, fcnaõprilt

cos& poucos, & ícm ferem viftos frechão a gente & matão,

& com tãta ligcyrcza íe tornam a recolher & meter polo ma
'

tOiÇomg
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*5I c^ibfe fbrim tabrasiiiucarcs; arrendoráu^as vezes

de pèsf
& roaÔs, com o arco & frecha fobre as cofias, & por

iffo fe lhe nampode fazer guerra, nem com cila, preualceem

contra elles,perque nuncapelejam em efquadram feyto, nem

em campo deícuberto, fenam com filada j, 6c aíTaltos repente

Hos. -aqui hum,alí outro por-detrás das mouras 6c;atuotesfera

f s homees os poderemver,fenaó quãdofe fendem frechados;

& por cite modo tem eíte gentio feyto taó grandes Vários no

Braíi!, que em partes o tem poíto a grande rifeo* porque pot

toda eít a corda de terra que habitam , de tal maneyra temme
ít ada toda a coita do mar, queíhe refpoode* que por fua cauta

fe deípejauam, & defrnyparauam fazédas^e trinta ^quarenta;

& cinquoenta mil cruzadòs,por fe verem cada dia feus à™ *

cm perigo de morté,& elles lhe terem comido os eferano*, &
gente de feruiço, Por elles fe tem desbaratado a villa de fanto

AmarOjCom quatroou cinco engenhosta capitania dos Ilheos

que he de terras excellctes quaíi detodo perdida. Muytas ter

ras, que por ferem marauílhoías para fecukmarem, 6c rende-

renxmuy to eítaõ brauias, por nam ouzarem os homens de as

pouoarcom medo delles 56c a que mor dano padeceojhe a ca-

pitania db porto Seguro, que foy a primeira terra, em que os

Portuguefespofetam peno Braííl, quandoem Abril do an-

no de quinhentos a primeira vez foy defeuberra por Pedral-

uetez Gabral, Gouernador que foy da índia, a qual capitania

foy muyto profpera em quanto o gentio amigo junto em al-

deãs a defendia deítes Gaytnurcs, 6c feguratia as fazendas dos

moradores, porque nam faziam entam efle & imigos dano de

momento: mas depoisjque o capitam daquella terranmdou ef

ta ordem,6c mal aconfelhado repartio a gente das aMeas^tirán

doos dos lugares onde tinham mãtimentos, defendiam os mo
radores, 6c pondoos em parte, onde lhes era nec« iT<rio efpa-

lharemfe para bufearem áecomerj poucos 6c poucos os foraô

matando,6c comendo os Gay mures, atè os acabarem. P< lo q
os moradores brancos vendofe fem quê os ajudaíTe, & defen-

dcíTe,começaram a defpouoar aterra, 6c irfe para diaerías par

li) te*,



íéfy ate não fícar&nã capitama,mais q obra de vinte morado*
fes,q mai« por força q por võtáde fe deterrt ainda ncíla

, porê
cm tal rnifcrid,6c eftremo-de necefsidide ,qfc nã íuílêtã os po
brcs, fe não có folhas de eruas, 5c raízes de Bananeira,. 5c< por
cfterefpeito fe fairão tambê da meíma terra os oofflbs padres
por náo tcrérremedío de podere viuer nç íoítençarfeneUa nfc

do Coiiegio da Baia podtré fer prouidos
,
p©r as dificuldades

das montões, & os Gaymures teré ocupadas todas a* ferra»,

cm q fc laurauam os mantimétos, & de tal maneira hia crcccrt

do elta pragadefte gentio»5c alll/iando toda eíta eomarqua ao-

longo do mar em q habitauão, q fe temia vieffcm a pòr em tã
to aperto todas ascapitanias, 5c pouo? ^oes do Brafil,quc por
*fta eofta eftão,q fcffe nccedariodefpouoàlas, & deferapara-

las de todo. Mas foi noílb Senhor fetaido dauer mifcrieordi*

dcfla terra, 5c abrir caminho para feamanfatefta praga, qu^
foi hum fingular beneficioy& remédio da- mão de Deos dado
ao BralilVo qualningue ar poderà cn tendery fe não tiuer expc
sricnci*,do mal q efte gentio eauíau a,5e aperto em q tkhapof
Co aqifc eftado , & o modo como ifrofocedeo foi o feguitt**

Algúas dez, cu doze legoasd&Baia para a parte do Sul errr

Iiua parte onde ehamãoa cachoeira, tem fua fazenda-, 5c mr>-

ia hum Português ríco, 5c honrrado por nome Aluaro fWiy
frÔteiro dos Gaymures , o qual em hu afalto,lhe tomou dua$;

molhcres,quc trouxe para fua cafa, húadeilas morreo, algum*

tempo depois ficando a outra,. que elle íempre rraçiua muyto
bem, 5c com m»ytosafago> 5c mimos ,

pollos quais ella do-

Biefticafidoíle, aprendeo noiTa li^goa , & fe fatisfez tanto de
' noflTas cousas, 5c domodo*comqií©a tratauáo, q mandaadoa
edito AíuarcKoiz para os fcus nunqua ja mais fe quis tornar,

parte porauer- medo, que clles a matalTem,& parte tamberh*

por goflar antes de viuer com os brancos quecõ elles r pedio

lhe entam o fenhor que pois fe não queria Tornar, fofle tercei

ra emfazerpazes entre hús 5c outros: pura iílo fe foi pòr muy
fas vezes.em lugar, onde lhe parceiaíeria,ouuiiia, 5c alli bra-

daua pollos feus na fua lingoay atiqiie húa vez acodindohc

hu\s poucos^ cila fc lhe dçuac^*^»'- 5c começou de longe a
"
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lhes fal»? ícircl dr$pa^cs,louuanaolhc$m5"y^õ5Portugaô

le% y 5c (eu modo de viucr, & tratar, & com iftolc defpecUo,$C

apartou do lugar, deixando ncllc ferramentas, vcíhdos mau-.

timentos,& outras coufas que elles como cila ferctn*ou reco-

lheram, & leuarão mu\ to contentes. PaiTaranfe neftas vil*ta«

Sc praticas algús mefcs, ate que ie vierlo a fiar de nos chegar*

cio fcçuramente afilar cora AluaroRoiz, o qual entre taoto

cícreuia muytas vezes à cidade ao Capitam Mòr Aluarodç

Carualho, fizeffe encomendar a Deos efre negocio,Tcuc m<*

do Aluaro Roiz,com q hõ diz embarcou hús parentes da ditai

Gaymurea,emhub3rgantimi>ccrquipado, & os mandou*

cklade ao Capitão Mòr,os quais cudando q auiam de íer trata

dos, como elles tratâuão antes aos noflbs .,
hiã atemorizados*;

vendo porê quã ditei êtemête fe auião ca elles , do q cuydauv

Sc os mimos, & gaíàlhados, cõ qforão tratados , fc tottwl*

tnuy alegres indo muy bc vertidos & cô muytos brincos,^

jóias paraos fcus, os quai* cõ fua vifta fe alegrarão tanto , q lcj

guo quiferão vir à d^de 9
cinquoétimancebos^a vifitar o capi

tam mòr. Foiiftocoufa tão noua, Sc de tanto bem &alcgna^

para toda a tcira, q cm reconhecimento deita merce , q Dcos

lhe fazi v, Sc para lhe daré por cila muytas graças ie fez loguo

na cidade hm folcne prociífoõ, com muyta fcfta a qualveio a

igrr ja do Coilegio daCôpanhia,onde fc lhe fez fobre iflo hú*

prè^açam. .
M

Neíte tepo corria ja tanta gente dos matos a Aluar© Roiz»

que eile fe via apertado com a multidão, pelo q pedio ao Ca»

pirão Mòr pofeíTe em confelho o tnodo que niítaíe auia de

guardar. Saio q parte dcllcsfepaírafrem a húa ilha allipcrto^

que íc chama de Taparica, aonde elles nos não podiam fazer,

mal fe fe leuantaíTem:& nòffos padres os poderiam ter junrof

& quietos para lhes poderem eníínar adoútrinajCjC dar as pri*

roeiras tintas nos bos coftumes, & chriftandade, Sc ais í.pedi*

rão aô padre Reitor, quiíefe dar algus padres para efte efeito*-

os quais loguo mandou, não focedeo porém comoft defrjaua

à cleiçam do fitio, por fer muy doetio, polia qual caufa adoc •

cj rão,& morrerão muytos ncllc, Sc tanto fc ateou o mal que

lii a f*tóm
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fe hiare qiaG extinguindo, o q pata os padres foi boa ocaííão
de merecimento, porque não íe perdoando ncnhft trabalho/
de noite & de dia eô muy ta ctiaridade aflíBam a fuás doenças,
& morres, confoíandoos do modo que podi %m«* E pofto que
não fabiam fua lingoa-por] interprete os catechizauão fuficiê

te mente para os bautizarerrr, como - bautizauam , & aos qtre

morriam enterrauão fazendolheselles '<meforos a fepultura,&
teuaudeos às cofias adia, & não fendo mai* que três, todos
ánefauam tam ocupados, em feruir, õc ajudar aquclles deíera-
parados, que foimérce de Deos poderem com tam grande,de
tão continuo trabalho fem adoecerem & nefíaitoda viua fé

ocuparão dous mefes, 6c meio, mas vedo, que o mal hia tan~
«o auanteauizarão ao Capitão Mor, de como eraneceiTa-

rio tirarem dalli aquella gente* acordbuíFe o mefmo em confe
lho, &quefe reparriíTempor varias partes, «Seafsife manda-
ram hus para afazenda de Aíuoro Koiz , & ouffos para duas
aldeãs fronteiras', aos mefmos Gayraures , de que os noffos tê?

cuidada, em as quais foram recebidos de noífbs índios com
tmiyta humanidade,. & bem diferente da que eíles vfauão^
pouco antes com os mefmos, q então os agafolhauão cm íua$:

redes, c^apofentos.EHeuerão algum tempo quietos, ate que
aperrando com ellcs as faudàdes de feus* parentes,que no ma-
io deixara fequizerã ir para elíes como de feito forão, fican-

do os padres Sc os mais da cidade algum tanto reeeofos de fua

inconfíanciavr Porem quis o fenhor, que tudo tornou cm me-
lhor, porque iògtlo começarão a tornar indòíTehús, Sc viado
outros, 8c encontrandoíTe muy tas vezeiS rio campo com os

coíTos fem lhe fazerem maí& por varias vezes vierão algús

defres àcidade, donde tornauão rnu^y conterites, cVfatisftitol

dos bos gafalhados que recebiam.'ftigús delles eftão aprende
doalíngoa polas aldeãs dos índios

y Sc outros no Colíegiò
para os pdíesfe poderem melhor entender com elles, óVàfsi

cfperão na diuina míferieordia, Sc por intercefíam de noíTa Se
onerada Iuda,aqual fe tomou por particular ioterceílora nef-

raemgrça&a) que ella dea eftç negocio delia gaite muy fíikc

fuceiTo,
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íuceflc. O efeito do qual pouco dfpois fe começou tambefti

a capitania dos II heos cfeíla maneira.

Eftà- efta capitania, trinta íegoas da Baia para a parte do Sul

& como acima tocamos, eítaua tio iníeítada & oprimida c6

a perfiouição. deftes gentios, que ha quarenta annos lhes fa-

zem guerra, que ja quafi de todo fe hia deípouoando , & fem

duuida fora ja acabada, fe não forão as muy tas diligencias, que?

pos polia fuftentaro Capitão Mor Aluaro de GarUalho,era

quanto efteue na Baia com osf vários focorros que dallf lhe

jnandaua« Aqui foi noíFo Senhorferuído q tanibe fe fizeíTem?

Sanas pazes com eftes Gaymures^E ó meio foi hum irmão de

noffa companhia, por nome Domingos Roiz o qual auendo

pouco,que fora do Reyno>& efrando no Coílegio da Baia no

tempo queos Gaymures alli vierão,(e afeiçoou & inclinou tã

to a aprender fualingoa, que em fim a veio afaber medeocre-

mente, & após ellalhe deu nofío Senhor hum muy grande de

fejo, õc mouimento interior, de fe ver com elles , & os con -

eerterafsi a fazerem pazes, como a receberem ate, & Deos

noíFo Senhor que para iíto fe queria femir delle, inípirou aos

fuperiores © manda(Tem para a capitania dos llhecs,*onde te»

mos hua cafa de ncíTa companhia, & onde podia ter comodi-

dade, de exercitar feus fantos defejos. Chegando aqui pedio

aos da terra q onde osrviíTem, oufentiíTem o auifaíTem , porq

cíperaiia-cm Deos, que os auía de trazer à villa, de paz. Zorn

batiam todos delle, dizendo, que não podia fer, que gentio cj

auia táeo tépo andaua encarniçado em carne humaBâ,qúizcíTe

fazer pazes conr os brancos, & principalmente por também
os noiTos lhe terem morta muyta gente. Inftaua; com tudo o

irmão
}
& deu conta ao padre feu fuperiorjdos dcCc\orsq Deos^

lhe daua de fe vercom eftes gentios, & como fenda em iloua

Ji certas efperanças, de osfrazer a pazes. Gondefcende^o cotii

elle oíuperior <Sc fe determinou irem ambos óúúe os v rifem,

tanto que teueíTem auizo do lugar onde eftâuam. Não tardou

muy to que oteueram, 5c que eèauão junto de hum rio legoa

& meiadá villa* pelo que loguo encomeudandòffe primeiro-

tòuyto



Suytõ plmcuJarmênte a Deos, fe meterão em nua CaSòi, 3
padre fuperior& cíle Irmão& o capitão da villa com outros
dous homens; feguianos outras Canoas,aioda quede ló^e po-
lo medo dos imigos» & chegando ao lugar aonde eftauaõco~
ineç u o irmão de os chamar por uja Iingoa, dizendoJhe, que
hiam de paz, 5c que nem ouueíTem medo, nem fizeflem mal:

© que tudo elle*ouuiam,mas nao fe queriam defcobtir, & con
dmando com o mefrao modo de falar, em fim íe defcobrirant

& moftr.iram todos feus arcos, Sc diíTcram q foíTem fomente
os padres qucfalauaro ter com ellcs, ap6tando com o dedo, o
lugar onde podiam chegar os barcos* Ncílc paflo todos time
ram, dizendo, q japor vezes, lhe tinham íe) to femelhantc*

trayçocns, cm femelhantes paíTbs
,
porem o irmão confiado)

cm Deos cõ licença do íuperior, ôz tomandolhe primeiro íua

bêça5,f<í merco fò na Canoapara ir a çlles .Os brancos rodog
começarão a dizer ao padre, q lhe requeriam da parte deDeot
© nam deyxaíTe ir, porque corria muy to perigo, Foy com ta

tÍo,& vendo que os Gaymures todos largauam os arcos,che-

gou a terra onde eftauam, naõ fe Câyndo porc da Canoa, che-
garamfe logo todos junto delle,o qual lhe declarou,o a que vi

nham,que era a fazerem pazes com clles,& como lhe trazi «ô

fariaha,o que tudo cllcs ouuiram cõ bom roít •>, 6c receberam
a farinha, pediolhes mais que para confirmaçam da amizade,

fcíTcrn algusdellcsâvillaem fua companhia& que clleslhe

prometiam, que ao outro dia os traria com mu) ta farinha pa-
ra os que h*cauarn,& os poriam no mefmo lugar: aceytiram

o partido, & a promeíTa, & porque todos íe ofereceram p3ra

ir, dclles efeolheo o irmão fomente três, porq íò cíles cabia j

na Canoa, 6c com elles íe tornaram muy contentes, dando to

dos graças a Deos, por tão grande mercê. Hum dos Gaymu-
res que ficauam cm terra, moftrou tanto fentimento por nam
ir com os outroç,quc os noíTos letuuam, que o padre queren-

doo confolar,lhe acenou que vieiTe,& mandando ihc para iíTo

hua Canoa, clle fem efperar por cila fe lançou ao rio, 6c a na-

do íe vcyo meter com os noíTos; foy logo à villa recado do
qjie
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què paffaua antes dosrxfTos chegarem, & âfsi tòdoros tia t r r

r^osefperauamnoporto, tendo aquilo por grande milagre

do Senhor,& coro grandes gazalhados, receberão os"Gay míi

*es,o$ quaes ainda medrofos de gête, aquém tanto tinham of.

fendido>fc fwauaõeomo padre & comoirmão femnundi

os largarem, íenam dentro em caía. Ao outro dia tornarão ao

ttíefmo Iu«*ar,como lhe prometerao,leuãdolhés a farinha. Hf1-

taua toda a borda do rio chea delks, q por todos feria duzêr^s

almas-, * fora os pequenos, &c como quer q eíhuã cíperãdopo

Jos padres.os vicrão logo a re€ebcr,pegando delle$,de modo
que êns Canoas os Icuaram nos braços a terra, onde todos efc

taua»n:out*os ficaram com o padre fem o quererem largar,dt

do grandes mo firas de amizade. Hum dos que foram A villa,

cometeu a quebrar as põtas, das frechas a todos os outros eiir

íinaí de paz, íahi© logo cutro dos que eftauam em terra pre-

gando, .& o que dezía era, em íua lingoa, que o irmão lhe en-

tendeor que ja a guerra era acabada, que os padres eram bonsv

que nam tinham arcos nem frechas, nem faziam maia alguém
Sc que poisclles eram, os que vinham buícar, nenhum fe lhes

ficgaffc. As índias, Gayrnures, lhes irroltrauaro Tuas familias,

dizêdo cada hm, eftesUm meus, conhecey os. Húa velha lhe

trouxe dous filhos,que tinha ainda meninos, pedrndofhe que
es ItWtífleniv Sc lhe deflem algúa ferr-amente, mas que osnaiii-

apartaffem de fi, leuaramnos os padres com outros dos muy-
tosque queriam ir, que por todos feiiám trinta^ & aai» !euà

*

ram mais por nam caberem ntois na emb$r£?çáhi, & chcgaái
do 'com eftc$ àvilla, era tal o alUó^ço & alegria da <>ente

f

que nam eípeparam, cjorp^clres de(crnbarcaf!em, mas datf

«mbareaçoens osleaaratn «osbraços
5 &comonoarate nof-

facaí.j eípantauamfe todos de gente tem agreffe & falua*

fica mofírar Cantos finaesPd& amor, & firmeza de paZes,
continuaram os padrer em ír, & vir asiles* quafrodias cònv
tinuos, leuandollie farinha Sc ornais nt ceifado para ília fov
flentaçam. Leuaramnos h fazcndaidos brancos^ dizen-
dolhe que tudo eílaua àv paz, & que a todas podiam ir

fegura^



- : w.
feguraraenté o que elles a^ora tazem,nías togo pêrguBtao po
los padres <5c naõ fe quietam, fe os naõ vem, aos cjuaej fe mo-
ilram táo foge ytos,que he çoufa d? efpanto, ver a mayta ale-

gria 5c diligêcia,com que fazem tudo p que elles lhes encomé
dam,ou mandaõj as molheres,tanto que os filhos adoecem os
trazerchlogo aos padresja quem ellas chamam filhos deDeos,
dizêdòlhe q lhos farem. E fiando elles nos matos^adoeçeorm
principal de pontadas,& vindoíe logo ter cÕos brancos,lhes

pedio o leuaíTem aos padres porque eftaua rnuyto mal o que
elles fizeram, 5c tanto que chegou lhe aplicou o padre huma
íiieíí nfoa, com que logoTarou, de que ficou muy confolado Sç

contente, hemuy grande o trabalho que os padres tem cora

elles,mas com as eíperanças,que tem de os trazerem ao reba-

nho de Chriíto,fe lhe torna todo em gofto, tratam de os ajíi*

tar todos em nua aldeã, & accomodarlhe terras em que façam

faas roflfas & lauouras:& de os domeítiçar, 6c acôpadrar com
os outros índios manfos , de antigos. Para ifto a primeira coit

fa que fizeram íoy leuantarlhe hua cruz muy ferrhofa, de eia-

coenta palmos daltò, deq elles moírrarâo fumo gofto. Eo$
padres fentiram mwyía coníolação quando viram, que ao

Jeuantar da cruz , açodiram ajudar todos homens 6c molhe-

is, cõ grande prazer, & alegriaj declarandolhes o padre po-

lo melhor modo q pode, a fantidade, 8t virtude diuina daqllc

facratilsímalcnho; 3c pedindo a nofíb Senhor , que daquelle

dia em diante, tomafíe aquella gente o íuaue jugo de fua cruz,

pois de tamboa vontade (fem faberem aiuda o que faziam) fe

fometiaÕ debayxo delia,leuantan doa em feus ombros.

Feytas as pazes, com efte Garfo de Gaymures, com tanto

gofto dos íeus de dos noffos, efeolheram os padres a dous dei

]es, & os mandaram, que foífem polo mato, & fertans a dêtro

a bufear outros,& darlhe nouas das pazes, 6c do que achauao,

cà nos brancos,& nos padres, Fizeramno elles afsi, 8ç depcis

de andarem la hús poucos de dias, eis que num aparecem, ,jun

to de búa aldeã de noflos índios mancos dos Pctiguares, húa

Gabilda delles, de duzentos & ciocoenta freche) ros todos, Sc

ge te



ggtc muy bS defpofta& a giçantada& Ãápfroròrçaim& ref-

coes, difFerentes dos primeiros,porque eramalgus ®Wj?m
homens como molheres taô aluos,que pareciamalemães
noíTos Índios Petiguares, que andauamroílando, tanto qoj

virara de longe, fby tamanho o feu medo, que defempatara rri

tudo,& fe acolherãojporem tanto que os dous, que os padreí

tinháo mandado, fe iayram dos outros, vieram tercom e les,

quebrando fuás frechas, & a pregoando pazes,tomarao aien-

to y
Sc tornarão mais íobre fí,& logo em canoas fizerão embar

car os dous,co mais dez,dos que vinham de nouoAentre çU

Ics hum principal homem nroy bizarro, Sc grande falador,c*e

vierao à vil ia bufear os padres J
trazcndo muyta foma de arco*

tao grandes que punhaocípanto, os quaes todosentregarao

cm finai de amizade Sc paz,acodiram, logo os padjres com tal*,

rinha,& mantimentos, facas, machados,& outra ferramenta,

que repartiram entre clles,& quando chegaram endeusou-

tros eítauaro,eta muyto para ver o grande prazer que lhe mo
ftrauáo,& com que os abraçauam por debayxo dos braços,&

omeGno faziam ao capitam comais brancos que com elle?

hiam^como fe ouuera muyto tempo que os coiíhcciâõ & tra-

tauâo,,& tanto fe vão domellicandD,& metendo na conuerfa^

çaõ com os padres, que nunca noíTa caía eíU fem eiles, porcj

nunca fazem fenam irem hús Sc virem outros, no^que tudo fe

moítra bem o braço p >der<afo de Deos, que cm tãô breue tai-

po, de tão feros lobos eftà fazendo tão manfos cordey res, Sc

afsi eíperamos na fua miíericordia , q o mefmo íoçedcra a to-

dos os outros,que andâo ainda poios matos,que iam innutne,-

raueis:áctem jaós padres feyto duas aldeãs de.iles, húade mil

<3c duzentas almas, Sc outrade quatrocêtas, & mádados muy
tos paraoceo dos innocentcs,& adultos que bautizaôao ar,

tigo da morte,

CAPIT. VIÍ.
i

ff T>as cotlfas doRejnode zAngola.
• k-kk - 'Mais



A I S de trinta annos ha; que i CopanMa entrou
em Angola com Paulo* Diasdc Nouaes primer-
ro Gouernador daquelle Reyno, donde polatp»-

fericordia de Deos tem lcuado muyto» milhares
ide almas ao parayfo, forte melhor que a dos efcrauos,que ou-
tros datl i tiram,para os pefarem a ouro & prata nas índias oc
cidentaes & no Brafil. Teue eira cõquifta vários fuecefíbs era

todo éíte difeurfo de tempo: em quanto viuiueo Paulos Dias
fempre foy creeendo polas grandes batalhas, que teue com os
negros, & vitorias que dellcs alcançou, húa das quaes foy, de
mais de hu milhão de hornés , nam fendo os noílos mais que
trezentos Portuguefes, & dous ou tre»cauaíos, com álgúfo-

corro dos negros íogeytos, que feriam como trinta mil, cVaf.

fim foy.fcròprc cfte bomeapitáo continuado neít* empreza,

ate que morreo xiella de fua doença dey xando dcbayxo da o*
feediencia da coroa deite Reyno,gxmâe numero de Sobas, <j

faõ (ènhores de terras como CondeSjMarquczcs^uDuques^
Sc feus SâfMm como Biípados, & èlles fenhores afefoluros

defeus vaíTalosjpoílo que íogcytoiao Rcy de Angola. Succc

deo que depois de fua morte tudo fe tornou a perdcr,ateVnem

húío Soba ftca^queíenamleuantaíTe^ncgaííe a obediên-

cia afuaMagcflacie 5 <Scfoyaorigemdetudo,oque íefegue*

Conforme ao coftumç daquelh gente, toda a feguraça da cõ-

quiíla do Rcyno de Angola,, cítaua em fe conferuar, o que eU
les vfam,que era cmfe fogcytando,hú Soba, a- primeira couía

que fazia,pcdia logo amo, a quem tcucrTe na cortedo Gouer*

«adbr,por Conferuador & corno protecl:or,para em tudo lhe

obedecer, Sc recorrer a clle, porque afsi o fazem também c5

o Rcy de Angola, em cuja corte rodos- o* Sobas èo Rcyno te

feus aroo^que lhe íam como Confcruadores, & Protectores.

Porem ainda que eftes Protectores te cite como domínio fo~

bre elles,o proueyto nso he muyto. Cõforme a efte oofhime

defles Sobas que ília cõquiírando o Goucrnador PaulosDras,,

ainda»que repartia muy tos por feus capitães, «Sc peiToas prin-

cipaes,daua também algus aos padrcs,<5c a rezam era, porq eo
" mo
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R5 5* padréi tinham entre os negros grande fama de fere boi

bornes;* emparo& proteyçam de brancos& ?*"°>£***?

Soba nameíhua conquiílado quando jafazia conta Sc pratu

caua,q quãdo vicíTc aiffo auia de pedir aos padres por amos.

E afsi muytos cm ficado fog«ytos dizíaÕ logo que quemo ler

dos padrcs,os quacs. nana accytauam ifto mais,que para os co

folarem,& aquictarem*nemauia Sobas mais icac^cc feguros,

que os dos padres polo bom tratamento que lhe faziam òc a-

mor que lhes moíkâttaitt.Ncm poderá aucr outro melhormo

do para os conquiftarem a todos, & os terem feguros, que ta-

zeré nos Sobasdos padres. Pois o feremno, nem hu lo pot*>

diminuya, na jurifdiçaô & poder de fua Mageftadc :
Ao qual

o que rekuaua, era teios c5quiftados , & debaxo de fua obe-

diêaa,foffeco titulo de Sobas dos padres , ou de qualquer ou

tro, pouco hia nuTojpois dúa mancyraou da outra ficauao lé-

us vafTalosjAntes os padres muytasvezes repugnarão aos ter:

mas o Gouernador os obrigaua a iflo, nam por refpeyto dos

padres,nc do proucyto que dííTo tcucfTcnnque era affaz pou-

co^ nem por lhe fazer niíTo fauor& honra, fenaô por reípcy-

*o do bem daconquiíh& do feruiço próprio de fua MageíH

dc,pois com iflb tinham os Sobas fogey tos & quietos. ^

Eítando as coufasncftccftado, certos homês naõbemintc

tíon*áos,& mouidos por feus particulares interetfès, ôc pay-

#aés., afsi cà na corte de Efpanhaha algús miniftros de íua

Magcftade, como là aos que cotio gouernauam procurarão

perfuadir que nam conuinha que os Sobas reconhecefíem eu

*ro Senhor,fenam íua Magcftade,& que afsi aos capitães , co

mo aos padres fc tiraflem todos. Foy feguido cà & là o pare-

cer defta gente, ícm fc pedir informaçam , nem parecer, de

quem fem payxam lhe pudera dizer a verdade. Tiràõ os So-

bàs aos capitacns, 6c homens principaes, que com tantos tra-

balhos naqucllas terras os tinham conquiftado, tiramhosao*

padres, que era o aluo principal, a que apon tauam, vendofe

os Sobas defta mancyra, começãfc a perturbar, & alcuantar,'

ôc pouco Sc pouco fe foram vnindo entre fi contra os Portu-

Kkk* guefes^

"



giicfes;& desbaratando©* cm varíosencòntíbí, & filadas "que
lhe fazicftniatè que de todo ficaram ifentos, de modo que quã
do há deus annos chegou a Angola o Gouernador Ioão Roiz
Coutinho que Deos tem, nem hufò auía q reconhecefle por
fenhor aTua Mageftade,de mais de cento & cinquoenta, que
dantes lhe obedeciaÓ. Nem fe trataua de mais, que de fazer fa

zenda, neg^cearem efcrauos.íem fe ir por diante nua conqui-
fh tá4> gloriofa,em

;
que fe podem ganhar paraDeos tantos mi

thoês de almas, & para fua Mageftade tanta riqueza, das mi*
nas de prata,que naquelle Reyno ha. Porem chegando Ioam
Roiz como era hú fidalgo taobem acondicionado^ magni-
ÉcojCX de tanta prudencia,crafaberleuaraquellâ gente,cxhia
com tanto poder qual nunca fe juntou em Angola, logo fe co>

meçarao avir pata elle muytos Sobas, 6c ainda que lhe mòr-
ieo rouyta gente da que leuou,, depois de la eftar, fez com tu-

do íeu campo dequafifeifcentcs Portuguefes, 5c muytos mil
tiegros, que fe lhe vieram íogeytar, &com efte entrou poía
Cerra dentro,& fe foy log© alojar junto âs terras de hú pode-
tofo Soba, por nome Cafuche,quéfoy o que no tempo de hú
dos Gouernadores paíTados deíhuyo os noíícs Portuguefes,

& ficou tam foberbo com efta vitoria,que nam fomente cúy -

daua, que dali po* diante podia comer os braços como elk de
2Ía,fenám que ate o propio Rey de Angola fazia medo,por-

que era o que conforme as fuasleyslhc fuecedia no Reyno, Sc

aquém os outros Sobàs
)
tratauam de fazerélogo Rey poro te

rempor tão Valente, que os podia deffender dos Pòrtugíic-

íes* A eíie como di£© determinauaWo o Gouernador Joam<

Roiz fazer guerra, maseírando para iílb, lhe deu húa doença

da terra,que em cinquo ou fendias o leuou, morrendo taõ grã

de chriftaocomo elle feropre foy. Nomeou antes da morte

íucceffor por poderes que tinha delRey, 6c deyxou a nomea-

ram fechada núefcritorio, cuja chaue entregou ao padre Ior-

gc Pereyra dencíTa companhia que com elle eíiaua, &cómo
logo em efpirando, es nofíos capitães do exercito fe come-

jaflem a alterar & reuolucr entre ll,íobre a fuccefpun a ponto
•

;:
-v.

'

" ~ : "/
"
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ftus imiáos feter>ta kgoaspolawrraéedtr©, o padre cora fua

moyta prudência, & autoridad* fe ouue de mancyra, que ivo-

meandolhe o fuccc{Tbr,que foy Manoel SerueyraPereyra, os

aquietou, & pacificou logo a todos, os quaes o obedecerão cõ

inuyta conformidade. >«« ***

fcííc nouo Gouernador,entrando no cargo,& continuando

a jornada de feu antectíTcr , cm poucos dias entrou polas ter

ras do negro-Gafucbe ?
fàzendolhe guerra, 6c lhas ífíoloU qua

fi todas, & lhe abrazou a poUoaçã, cu cidade fua principal, q
era rany giãde,& degrade numero de cafas,poíto cj palhaflasy

perq la não ha outras. Deulhe três batalharem que fempre o

desbaratou, fetn perder cm todas cilas mais q hum fò homem
cjueveyo morrer ao arrayaí, & na derradey ralhe fez grande

cftrago,& mortandade em fua gente, eícapou porem o negro

& fe póz em cobro ccitio f£im " Dalli fe foyo GoUernador

eUreyto aferra de Cambàmbe, onde eírao as minas de prata:.

Os Sobas comarcãos, vendoo Gafuche desbaratado, ficaram

taô aíTòinbradbs,que logo fe vieram fogeytar acGoUernador,

cútrosiázc r pazes com elíe. Soo Soba de Cambábe fenhor

das minas, quis fazer rofto aos noíTos,mas dandolhe o Gouer

nadorguerra, o desbaratou por vezes, cie o fez acolher a liúa

ferr^onde depois tornando a fer vencido,fogio dalli
5&íè foy

entregara outro Soba grande, de quem fe confiaua, de cujas

inaos o cuuue por derradéyro elKey deAngola,que lhe man-

dou cortara cabeça, & em feu lugar* foy poíTo em Camblbc

polo noíTo Gcuernador outro negro que andaua coffii
nofco,,

aquém o eflado pertencia.»

Com efíes íiíceeflos tao profperos, ficarão os noíTos fenho

resda ferra das mínas^ de toda aquellaprcuiftcia dt Cábam-
bCjda qual fe diz fer húa das mais fàdias terras que ha cmGfrí-

ne porque fao os ares & clima delia muy diíferentes,dcsde cà

debaxo junto do mar. posfe logo c Qoúcrnader com tocía a

preíT^a íazer bua fortaleza nu fitío
;
para fflo acomodatifsirw

porque afeai de ler cm lugar alto,ficalhc ao pè o rio Coanza,

que



t

que héo quê vem ter a Loanda,dc modo que deífo mefma Lo
antiaj onde cftâ anoffa villa,& o porto, onde vam deferir os
noílos nauios, ate o pè deita fortaleza, pode hoje nauegar os
noflbs por aquellc rio acima, fetenta Icgoas liurcmcte,& fetn
nenhum impedimento de imigos,que no caminho poliam ter
noíTas embarcações, que he a mòrcoufaquefc podia defejar

para aquclla empreza, & afsi era cinquo dias ate féis vam ou
vem, dúa parte a outra* Mefta fortaleza pos logo o Gouerna
dor duzentos Sc cinquoenra foldados, $c começou a ca-
ttar, ainda que pouco em algúas partes daquella ferra, de que
tiraram varias moftras da prata que nella ha, que dizem os mi
neiros fer muita, & aucr também muytos outros metais

.

Difta deita fortaleza a cidade Real dei Rcy de Angola, on-
de cllc tem fua corte, & reíide,não mais que treze ou quator-^

%t legoas, o qual fabendo que os noíTos eírauão \% aqui, 6c ca
mo tinhão deítruido o negro Cafuchc,Iihc mãdouJoguo feur

embaixadores com recado, que não macidaua aquelles para
mais que para fc certificar da fama que Ia corria,éVfc era verda

de, que elte Gouernador cfhua alli em peííoa,<5c tinha deítru

ydo o negro Cafuchc feu imigo,porque fe afsi era lhe manda-
ua dar diíto as graças & parabes õc fe alegraua muy to cg eíte

íeu tao bom fucecíTo: que feu animo fempre fora de fer ebrif.

taõ,mas que nunqua os que goucrnàram antes em Angola lhe

quiferam dar paraiíío ordem. Os negros q vieram por eraba*

xadores quando acharam fer tudo verdade, ficaram muy ale-

grés, mas muy to maisefpantados, quando viram noíTo exer-

cito, nu db que fahio a pelejar com os imigos, pediram que Io

go os defpachaflem, porque fc queriam ir pedir aluiçaras a cl-

Rcy,para que logo mandaííè ao Gouernador outra embaxa*

da mais graue. Eíla mandou depois por quatorze, ou quinze

negros & algús dclles feus parentes. A fubftancia delia foy, q
nam queria outra coufa, fenam paz, & amizade com os bran-

cos,& que fe contcntaíTcm com o qtinham conquiftado que

clle queria foíTe tudo feu, & que pois bufeauam prata, lhe da-

ria quanta quifeíTcm,& no de mais foíTcm amigos^ dcíejauão

que



que dé fua cidadefèaide Dongo (jqufrdsifcohawè^') aiigMtfl
fortaleza de Camba mbe,não naccffe ema no caminho, tornan

dolhe a repctir,ou com verdade ou fera cila,que íerapre defe^

jara,& defejaua fer chriftão. Eítes embaxadores vieram a vií-

1 a de Loanda,onde ja cítaua © Goucrnádor^djue de cima fc vie

ra, para depois tornar a Cambãbc^os noffbs padres lhe fize-

ram aqui nTuytosgaíalhados & mimcs»de que elles foraÕ fulp

mamente contentes, & confiamos muy to em hciT© Senhor,

que por eftc mç^o das minas de prata de Arigola, que os ho*

mês vaõ bufear , defeubra elle por fila mifericordia as minas

de inumeraueys almas, que pata elle meimo os padfes va5 bui*

car àquelle Reyno ,quc conforme ao que efereuc na , he nua

das mais defpoftas gentes
,
que ha em Afria & Guine , pa-

ra receberem noflà fanta fè, porque fao de muy to bos ênÉer*

dimcntos,poíto que para os que naõeutcndem fua Irn/goa/c-

jam tidos por boçaes, como elfes também a nos, por nam eu..

tenderem a noffa,<5cafsi trabalham os padres muyto por ápie

der fua lingoa, porque fabendoa, & entendendofêcom eíTlet,

nenhúa dificuldade auerâemos fazerem todos chriílãos, &
nam fomente aos do Reyno de Angola, mas os de outrosRcy
nos viz ínhos ,& cornarcão ?,.caios Re y s por vezeíS* mandarão
ja pedir ao Gouernador^quf elíes-qucrjamfsr chriítacls com
toda fua gente, que lhe mandafTcm padres para os cn finarem,"

Sc bautizarem, mas que fcflèrà daqucíle^q r^m tem molhe*
res em caía. Donde fe pode ver, quanv difpoftaeflejajefta gê
fe para receber noffa fanta ft,fe ouuer miniRrfOSíáe Dc^quc
vifefcpreguem. Nacafa que aCompaníiia aqur tem so prefen>

t<r naõ ha mais,que três faeerdc>tcs<c% dons ou três irrnâos,por
fetem falecidos es mais, Sc que eram os melhores Kngoas que
íàauia& dosprincipaej obreyros, & entre elles falcecoeftc

Mayo paíTado,o padre Diogo Ferreyra, que foy hwa d*s mo-
res perdas, queteucaquclle Reyno no menifteriodasálmít

.
por faber a lingoa,& qer muy grande mito, .^barfe para nquel-

Jcs pretos,aos quac*nunç>ceíTàuaide c^finar adoutrina,& an
dar defeortendapor todaailh^deLoanda> de lugar em luçar,

C5
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tem gíandoíferiioc^Bbkdi^ con&fànUliBt doabuiando*:
quella gente, que fcrarrr por todos vinte mil chriítãos a fora
os q«ttiiaflafsâ'VÍIliádcS. Paulo, & em Mafsangano.

7 l ílfS

^^i'5}r.rr4^?b^C,jft?PJWíVLO. VIII.
~-jYÃ\ srt\ znfepn ?oTi.>n v o. fc i

f^àmÇmdwWiasâo Caio Verde,&
terrafirmedeGuine*

-

f;-liV5tt¥n«ò^lwiqaMageffiade dcl Kèy Philippé
teítófò nòffò S£fthor%3zfá deféjos q algus padres
denòíTa companhia fòíTem em miíTam às ilhas do
Gabo Verde, & dahi paíFaíTem a terra firmede Gut

nè, p^lí^ififòrraaçãô que tinha dos muy tos,, & grandes feruí*

cos qnèfla5: partes poderia o fazer a rioílo Sèrthfár & a fua

$V$\ dor^a^èi fia doutrifia
) <3c cuiriuaçao dós Portugoeíes féus

aíTallos, que viuem, & andão por ellas como na eónuerfaô

dos gentios naturais daquelles Reynos , aquetnuyto també
çp^rfuádião os miniftros á feu cofelho deitado deite Reyno,
«afàfcósde^ cà,cbmó4$quetemconíigoem Vdhadolid, p lo

Wdò q EÒdos tem d^> bemcòinu m, [& áugm nto de noffi fan*

ta fè,& tanto maydr obrigação acfráuim auer para ifto, quan-

to mais via6,c|ue pois por via d% coroa deílc Rcyno os padres

da noíTaCõpanhia, Sc outros religioíos hiaõ a bufear as almas

Jde gêtc taõ remtfta, como he adatndia, China,Iapaõ,& mais

"tta^ôés do Orientcyriam era rezam^feltáfTcttT também cai* o
*mtimo beneficio, *fc#a i^tie cftatfa tanto aporta' Sc a que-tau

tos mais artnos ha e«fltf Rdynotem àmiftna obrigaçã. A^ádõti

poiffelRey nefks annos atras encomêdar por vezes ao padre

Prouincial defta Prouincia deputaíTe alguns padres paraefta

nriflam:& ainda qae cíHuerarri nomeados algús,por eíioruos

~£BCMrem,quc fempre featrau? (Taramyfe nam pode effeytuat fua

ipaftida:atc que fc*nno pairado* de ^04. efcreuendó fua Ma-gc

ítade a noíTo pa4rcf Gerai de Roma, com ajuy ta inftancia lhe

enco-
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encomendou fc pofcílc logo por obra. Concedcolho fua pa-

ternidadc:& logo foram efeolhidos para efta emprefa três ía-

cerdotes, Sc hum irmaõ. O* facerdotes iodos Theologos &
pregadores que foram c padre £alteí>rBarreyra por Tuperio.r

da nuíIàra,rcligiofo de mu ytta.s partes de perto de fèjfcnta aiwf-

nos de idade, & cinquoenta de religiam & muy tos defuperu

cr, & que por mais de 14. o fora no Reyno de Angola, & ío-

bre tudo de muyta virtude,& cxperiencia,& zelló das almas

j

O 2. foy o padre Manoel de Barros religiofo demu >!to ex-

emplo^ de efpecial vocação de Deos para aquella miíTam, <|

cíle com muyta deuaçam Ôc fpirito pedio,& tomou.com mui

tos defesos de nella fazer, como ja faz muytos íeruiços a nt>f-

fo Senhor.O 3 . foy o padre Manoel Fernandes .mancebo na

idade, mas velho na edificaram,'& virtude. Parçiram de Lif»

boa no mes de Iunho de 604 chegaudo à* Ilha de Santiago,cá

beça de todas as outras doCabpuerde,foram recebidos do Go
uernador FernamdeMefq^itade Brito,& de toda a -terraço

muy grande amor, & a legria por verem o que tantos ânuos

auia que defejauam. Acomodaramnos, Ôc prouèramnos logo

de todo o neçeíTario, jcom muyta charidade, §c a jbaftáça de tu

do,& os padres comedirão a exercitar feus minífterios cf cõfe

fíar,prègar,enfinar a doutrina, fazer amizades, $t enteder era

todas as obras de mjfçr.ieordia,& bem dos próximos, que nof
fa Companhia eoftuma, com tanto mais fruy to 5c edíficaçarn

das almas,quanto aquelía terra por falta de doutrinai Sc feme-

lhantes obt.eyros eítaua mais neceísitada de todas eftas coufas

nem fe podem facilmente declarar os cafos particulares de fer

uiço de Deos, que niílb fuecederam: afsi na cidade, como na
villa da Praya,agnde também por al^ús dias foram os padres.

O cõcurfo da gente às progaçoês ôc principalmente às dou»
trinas que íe faziam polas ruas, cie praça da cidade, o numero
das almas que por meyo deites exercicios,& das confiíToês fc

tornarão a Deos, os peççados, que fe tirarão, os malrs que fe

impediram, as neceísidades fpirituaes,& corporaes., que fe rc*

mediaraõ^os abufos de fupcrftiçoes grandes que fe arrancarão

LU * Como
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Como foyem efpeeialhua que maflcTandodeterra firme dé
Guiné, tinha lançado muytas rayzesneíla, naô fomente na
gente preta, de que aqui ha grande copia, mas também em
iisuyta branca. Eftaera auer aqui grande numero de feyticey-

t<gs-,& adéuinhadorês a que elles chamaÕ Iabaconçes,cuja deu
trina era perfuadLrlhes que quando eftauao doentes, & mer-
sianVoutr ov feytiçeyros,quaes elles queriam nomear, ainda q
e nam foíTem lhe comiam os corpoSjóv tirauam as almas^ as

punham onde queriam,& depois fe lhe pagauaõ bem lhas tor

fjauam a refHtuyr:c3c quando adoeciam,elleseram os médicos*

com quem fecurauam, osquaes lhe dauam o remédio, que a
Demónio lhes enílnaua, falandolhe por vezes claramente, &
com voz q fe euuia doscircunítanteSj$: metendolhe em cabe

$a m.uytos outros desbarates, êc paruoyces brutaes: a ifto acu

áiram os padres com grande efíicacia, afsi nas pregações em
geral, como nas conueifáçoês em particular cora que a gen-

te ficou cao alumiada,& conhecendo os enganos em que tè en

tam víueram, que dauam muytas graças a Deos poios ter li*

tíres de tamanha cegueyra, & raramente fe ouue ja falarem fe

inelh.ante^fuperítiçoêsv

Entre os muytosabufos qutauiancfta terra,bú grande fe

tinha no bautifmo dbs pretos, que vem de Guine, que coma
iam muytos/febautizaram logo trezentos, quatrocentos, &
fuecentos juntos, <5c como deíTc os mais íam os que vam da-

qui pêra índias, Braíil, Scuilha, & outras partes, acontece

muytas vezes, que polapreíTada embarcaçarn, que íeusfe--

iihores lhe dam per nam perderem a ocafiam do tempo, o aã

«Jeyxam ter aos pobres pêra ferem cateebizados, <5cinílruy-

«los na íè como conuent perà algúá maneyta entenderem o c|~

recebem, &afsi os bautizauam íem mais catechiímojnem tã

.

Bem auerquemeíTe cfrublhefizeíTe. O que vendo espa-

drestomaram muyto à ftta conta o inftruyr eíles efersuos co-

mo coBuemj&adticrtirern com particular ci!) dade, aquerã:

aja falta num tal facramento de que depende a íaluaçam das

almas;-
Tam»

i



Gmnl J
J°

Também fazem muytoieruiçoa Deosno ajudar adcfcj*.

tiu>r muyto, eí^os!m^^^ff^^^^
munjias da in juftiça de íeu cauueyro que

metendoos por força.90, namos, ou auendoos^ «c-

sros.â injuííamête os faltcam, & ca
;
tiuam(porq baila *« as

punhadas, ou,arremeteríoajentehMmaooucro,femre^aDal

£Úa para o ã mais pode cátiuar o outro,.* o v« !cr por ku eU

?rauo)ou aucdoos tambjç dos Tangos mãos, ou lançados com

os negros, & qandã ncfle tratp p ola terra dêtro:: os quaes ía£

húa forte de gente,que ainda que na naçam fam Portugueles,

& na rcligiam/ou bautifmo, Chriftaôs, de talmaneyra porê

yiuem, como fe nem húa coufa, nem outra foram porque mui

tos deiles andam nus, & pêra mais fe acomodarem, &com o

natural víarem c«m os gentios da terra, onde tratam nícam

o corpo todo com humíerro feriadooatè tirarem fangue, Sc

fazendo ncllemuytoslauores,os quaes depois vntando cor»

hum çumo de celtas cruas, lhe ficam parecendo em varias í^
guras como de lagartos, ferpentes, ou outras^ que mais que*'

rem:& defta maneyra andam por todo aquelie Guine tratan-

do & comprando e'fcrauos por qualquer titulo que os podem

auer, oufeja bom, ou fejamao andando tam efqueeidos <k

Deos,& de fua faluação como fe foram os próprios negros,&

gentios da terra: porque paffamneíta vida os vinte, & trinta

annosTem fe confcffare, nê fe lembrarem doutra vida nê muit

$o mais, q difto de cà.nera tãbem,inda q fe qucyram côfeflaitf

tem confeflor ,com que o pofíam fazer, nem que algúa hori

acertem de o ter, quando vem ahaxo às p.ouoacoês onde ha

igrejas, he de fufficiencia, q os poíla encaminhar , & declarar

íhe o mao fritado em que andam,& reduzira melhor viàr*&
de íle? confeiTarara os padres algftsque aqui vieram.

He eíta ilha de Santiago de dezanoueJegoas de comprido^

& de dez & doze de largo. EíU cm quaterze grãos, $e dou*

terços muy fragofa,& de grandes penedias; nam cheue neILit

L1U fcnão>
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Guine.
fenão nos mcfes de Agofto, Setembro, & Outubro, que he o
feu inuerno. He porem fertelifsima, porque tem vallcsfref-
cjuifsimos,& abundantifsimos de toda a variedade de fmytas^
êc mantimentos da terra:por todos os meies do anno da me*
JõescxcelIéntes,produz boa cantidade de açucar

5 carnes muy
tas,6c de toda a forte: galinhas em grande numero:muyta cria
çaõ de cauallos, & fobre tudo põem efpanto anumerofa can-
cidade de gente que nella viue. O clima hc pouco fàdio, prin-
cipalmente na cidade, a qual ainda que tem muy ta cafaria, hc
maí íituadá polo fitio fer doentio : auêndòlogo dali a duas
legoas nua vill^que fe chama aPraya pobre de cafàs,mas muy
notauelmête auantejada no íitio, & ares,& porto, & nas mais
comodidades para a gente poder viuer, porque eftaado num
alto,,he cercada de duas ribeyras, que vaÕ dàr em duas Bayas
do mar, hua dcJlàs muy capaz, fermofa & limpa,& com hum
ilheo na boca,que defendendoadòs ventos roareyros,faz que
os nauios eííem nelia como num manfo rio, 6c fora de todo c%

perigo de fe perdèrcmj; como cada dia fe perdem oa Báya, <5ç

porro da cidade por fer muy roym,& pouco limpp, eflà porS
íogeyta cita villa a fer muy tas vezes falteadados imigos Oã
defes, & heregesquádo vê fazer cames,& efcala à ilha do Ma
yo, daqualnua noite pòdê vir a ella, como por vezes, viera,

& afaquearaõ, &lhe fízcraõ muy tas outras affront-as. Oquaí
perigo fe pudera remediar fe íe pouoara mais eíta viila,& ou-
Ueranellagentej que a pudera vigiar &defender, & fe fe for*
talecera Hua fo entrada que tem, & no ilheo que eftà na boca 1

da Bayafe fizera algum forte, que a defTendera dor imigos.
Muytas vezes fe tratou de mudarem a cidade paraeíte ÍItio,o

que fe tiuera efFeyto,fòra grande bem, porque nem fe perde-
ram ornauios, que continuamente fe perdem no porto delia,.

liem adoecera, nem morrerra tanta gente.

Tem c fia ilha porvezinhas outras fetè ou oito, a que cha-
mpô as ilhas do Balrauento,que fáõ a do Mago

v
Boauifta, farn

Nicolao,fanto Antâo,S; Vicente, S. Luziajíha do fal,<& co^
toancllas ha grandfcopia dt criações de gado,íàõ todasiiabi.

mao
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tadas de caçadores que tem por officto fazerem carnes, <5c cha

cinas, que daqui com muytacourama felcuam para diaerfas

partes. EnadoMayovemos Olandefes, & outros hereges,

nao fomente a fazer carnes, & carregar de fal para fuás terras,

roas eícala para as Indias,Bra{il,& outras partes, fem auer quê

lho impida. Eítão rriais ao Poente outras duasllhas,que faó a

*do fo^o, na qual ha boas vinhas: & a ilha braua onde tambern

fe fazem carnes,& em todas cilas auedo obreyros fe fará muy

to fruy to nas almas,que taô Receísitadas viuê de remédio.

Poucas íomanas depois de os padres chegarem a efh ilha

os começou a prouar a tetra com fuás acoítumadas doêças, de

que cayram o padre BaltefarBarreyra,& o padre Manoell Fec

«andes. A efte corri fer mancebo, leuuou Deosparaíí, cogrâ

defentimento de toda a terra, que por eílremo eílaua edifica-

da de feu fanto exemplo, & fatisfe) ta de feu modo de pregar,

^o padre Barreará reítituyo a faúde para fe feruir dellc na jor

cada, &miíTamda terra firme deGuínè,quefeítà po.legoas de

íta ilha,para onde fe partio no mes de Dezêbro de tbp Mal
antes que tratemos deita fua jornada, he rezam q demos húa

treue noticia de toda eíta terra firme para que fe veja a rriultu

dam d3 gente que nelía ha,& o*grande campo para a fementeí

ra^doeUàngelho,&conuer{atndeiTJU)tos milhões de almas,

Sc a rauyta rezam, que faa Mageítade teue para corri táta zel

lo lhe começrar a mâdar obreyros>fqUe comecem a cuitiuar ta-*

manha vinha de Ghrifto.-

CÂVIT. i%

Emqtíefe defereue hfmérfienít
ça copà&

Perra firme de Guine, Ç$ ferra tióa3

algusrifosy&to0Ufôefddgrí*

Se delia.
Efta

"- ±.M



Gmn
S T A prõuíncia de Africa, a que propriamente ôs
no (Tos chamão Guinè,fe começa no rio Ganagà pola
pirte do Norte, <5c continuando a coita ao Sul, quafi
180. legoas, fe acaba na ferra L,ioa,o qual contrato to

do he di capitania do Gabo Verde, de que he cabeça a ilha de
Santiago. Pouoão efh terra diuerfas nações de negros, dos
quais os primeiros faõ os Ialofos

,
que com o rio Ganagà fe a

parrão dos Mouros alarues polia parte do Norte: ôc polia do
lc.uan.te os cingem os negros ialofos que fe chamão Futlos Ga
falhos,cujo Reyno he rnuy grande 5c feu Rey muy poderofo,

'

& riquifsimo de ouro de que dizem auer grande cantidadeeni

-fuá cidade real chamada Tubaratum, Sc que dahi v
(
ê à Mina,'

<8c a toda a coíta de Guine, & polia parte do Sul feterminão

com os negros chamados E&erberins,£c afsi habitão effès à par

te mais occidenxal de Africa', que he a que fae com húa grande
ponta da terra ao mar, a que chamãoCabo Verde,q faz roíla

30 ponente, & J ilha de Santiago,& as de mais fuás vezinhas;

peilo q todas cilas fe chamão as ilhas do caoo Verde. He efte

Reyno muy grande, 3c ábaftado de raantimétos, ôc varias fm
tas, a gente bem proporcionada, ôc ordinariamete faõ os íalo

fos valentes na guerra, ôc grancles hornés dé cau*Ho:tem ao 16

go do mar algus portos bõ>, o principal he a Angra & porto

d : Beziguche,o qual he muy fermofo ÔC capaz , ôc abrigado

dos ventos por hQ. ilheo, que tem,antre o qua! & a terra^fica a

Biya. Ouue aqui antigamente grande comercio dos noíTos

cõ a gente óà terra em que fazião muyto protíeyto,rnas efte o
he agora todo dos eftrangevros do Norte, os quais nelle, co

roo nú feguro porto, ou obra de fua terra efpalmâo fuás nãos,

ôc cocertáo fuás embarcações , & lhe ferue de efcala pêra dali

defeorrere per toda a coita de Guine, da ferra Lioa, ò*c da Ma
laguejta, & Mina, & irem ao BraQl , & índias de Caftella. E

cfle comercio, ôc trato lhes fuílentão principalmente os T.an

gos mãos, &lançidos cora os negros, os quais correm todo

Guiné para lhe trazerem a carça do que ellcs em defeonto de

fuás mercadorias vão bufear, que hc muj ta courama>
marhmt

fera,

~
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fcra/*ómí,*Jsalia; ouro, âmbar, de que lia muyta cantidadc

por eílacoOarE pofto que eíles Ialcfos tenha© muytos ritos

da fey ta de Mafamede polia vezinhança, q te cõ os Mouros,

cÕ tudo o pouo ordinário abraça cõ facilidade noíla fanta ley

&feouuera*qi:cn3 lha pregara, não de> K^ra de fe fazer muy

grande fruyto na quellas almas.

Depois dos Ialofos polia cõíta adiante fe fegiiem os dous

Revnos, que fe chamão Ale,& Brúcallò, os quais habita húa

nação de negros chamados Berberinsjierri cujos portos, que

íaõ os principays Aic, & Doxala tratauão os Portuguefes no

tempo pâííado', o que agora ja não fazem ,
porcjUc os eftran-

geyrcs do Norte, cõ o fauor dos Tangos mãos, lhe tem vfur-*

pado eíle comercio. Adorão eíles negros a Lua, quando

he noua: ocos feus templos, faõcertasaruorís, as quais càyáo

com farinha de arroz, & com Tangue de animays, qUe facriíi-

cã. No ReynodeAle, quãdo o Rey quer fazer alguaguerr*

ajunta ícus capitães, & coníelheyros )
& com ellcs íè mete era

hú bofque, que eftàjunto a feu paço,no qual fazem húa ecua

redonda de três palmos de a!to,&poí1os todos ao redor delia

tora as cabeças baixas, praticão, & votão fobre aeínprefa:&

tomada a rcfòlução.a tornão a cobrir:dizendo o Rey, q a coua'

não ha de defcobrir o fegredo, poy s fica nella enterrado, com

oqual auifò de tal maneyra oguardão temendo d cafiigo , que

nunca feus imigos o vem a fábcnpor onde, de todas asguerras

quefízem,ordinariàmenteficão vencedores. As negras deite

Reyno antes que cafem fofrem hum gram tormento , que he*

cortaremlhe a carne, & retalharemlhe o rcfto todo, & o cor-

po com laúores, polo teretn por grande gentileza, &pollá<

rnefma çngroííaoos beyços picândoos cô;efpinhas principal

mente os de baxo,& para lhe ficarem mays reuirados trazem?

ndles húaseítaquinhas de pao, como pontalctes, que lhos fa

zern apartar hú do outro.O Rcyno de Brocallo hè muyto rr~a
;

y or, que o de Ale, 8t vay enuíhr no rio Gambia, o qual h€

. tão caudeloío, & grande,que trinta legoas ao mar fe-toma fuá'

agoadoce. Têíetpr certo ô^eile, &o de Canaga nacê ambos
de húa

*" « —^
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de hua fonte, mas deuidindoíTe depois fc vão meter no Ocea-
no afaftados hu do outro 6o.!egoas ficádolhe no meyo,& em
igual diftancia o cabo Verde: tem fua barra de largoV legoaí
& por ellc acima de húa,& doutra parte por mais.dc 200. le-

goas pouoão fuás ribeyras a nação dos negros chamados Mi
dingas, gente muy barbara atreiçoada, idolatra, & de muy tas

fuperftiçõcs por caufa dos rnuytos Bexetins^ q ha eatre elles,

que faõ os feus facerdotes, <k religiofos por ferem grandes fet

ticeyros, & inftrumentos do Demónio para enganarem eira

cega Gentelidade, he eíre rio nauegauel, mais de í 60. legos,

& muyto mais o fora> fe o não eftoruara bua alta catadupa, ou
quebra dagoa dua rocha abayxo. E deíja por diante fe pudera
rambemnauegarmuytas mais Íegoas«fe oiiuera embarcações.
Faz muytas, & írefeas ilhas de húa, .& duas legoas nos bof-

ques das quais ha muy ta variedade de aues, como rolas, porri

bas, gangas, marrecas. Ha também guazeilas, veados, & ou-
tros animais, © trato deile he muy grande,& alem doutras cou
fas fc refgata muyto ouro, Os negros vfaõ de atmadias tama-
nhãs, que cometem ncíTos nauios: as pouoações ao longo do
rio de húa parte, & doutra, faõ muy tas, & grandes, 5c bem ff

tuadas. A terra muy fértil, & de muy ta variedade de manti-
mentos.

Da ponta, que faz a terra na boca deíle rio para abanda dp
Sul, a que chamão cabo de (anta Maria , ate o rio de farn

Domingos, que faõ qu«fi g$, legoas, pouoão duas nações de

negros muy brutos,chamados Arriatcs, &Falupes. Seuexer
cicio hepefear, criar gado, cutiuar aterra, Nem te comercio

algum com os Portuguefes. Antre eftes negros fae o rio , que
fe chama da Cafa manqua.Ao longo delle pola bãda do Norte
pouoão os labundos, ócpela do Sul osBunhús : aos quais

rodeão por parte do Leuante os Cafangas, cuja terra hextnuy

to grande, & regada con muy tas ribeyras, polloque he muy-
to fértil, & abundante de mantimentos. Com todas citas três.

nações tem comercio, & trato de eferauos os Portuguefes, 5c

principalmente com os Cafangas, cujo Rey fc chama o da Ca
ia mau-



h iniiqia; pòí rêzão do no fobrc dito; §vem de feu Rcyno,

ecpclloquálotratai3ão,& coitTunicauão os Portugueíes oq

annos paflfados: roas agora o fazem por hâ efteyro do rio de

S. Domingos, que cftàdi qoi mais adiante, ôc de que logo ta

iaremos, o>at vay dar em fuás terras, onde os noíTos Portu-

tniefes fizeram eftes annos atras hua pouoaçao, a que puterao

nome, fam Phelippe. Da efteRéy obediendia a outro feu vc-^
Zinho, a que chamam Iarera, Sceftc a dàaoutromais apartaw^-

do: &afsiíe vam reconhecendo huns aos outros, te pararem

ml grande emperador de todas aquelias larguifsimas Telões,*

^chamaõ Mandimança, cVa quemtodos os negros de Guine

reconhecem por fcnhor& pagam vaíTalagem. Sao eítes ne-

gros Cáfangas idolatras: feu ídolo a que chamaõ China, he h*

Fcyxedc cajados atados,& pregados cm pc na terra, embarra)

doscotn papas de farinha daroz,& de milho, borrifados«m
langue de vacas, ò\ cabras. Os templos paraefte Deos, larrt

grades, 6c fomhrias amores, debaxo das quaes o põem, & lhe

fazem íua adoraçám offcrecendolhe vinho de palma, & mi*

lho. E para que lhe guarde íua$ fementeyras põem algum de-

ftes cajados pregado no cháôao longo delias. Com o trato

dos eferauos em todo cftc Guinèfer ordinariamente taõínjtl

fio, & quando menos taõ duuidofo: aqui çõ cites negros Ca-

fangas he fua jnjtiíliça mais euídête, que em nenhúa outra par

te,pelos injuítos modos com que o mcfmo Rey os catiua,con

dcna,<5c vende por eferauos: Os quaes fam os fèguintcs. Co-

meteíe hum delito, de que fenaõ íàbe o autor$ finge eiReyq

o quer càíHgarichama a juyzo os que lhe parece,& 01 em que

finge íofpeyjtar que ú cometeram, que fempre fam algus ne-

gros fidalgos,& rieos,aquem elÍe,por algúí payxam quer ma
tar, ou por cobiça tomar a fazenda: para ííTo via deíb proua,

que he gerai nas partes de Guine. Manda trazer húa bacia de

agoa vermelha fey ta de cajeas de aruores pifadas, & faz:Jje-

ber delia a todos os que ham de fer examinados:fe na"* v^ifo

mítâõ
t
6:miíurcs: fe vomitam ficam logo julgados por«u!V

pados, Misvía.nifto defiai maldade, que como a agoa per íi

Mmra a*n*
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mm tem força pêra fazer vomitar, faz quê o àfgoz, ctímenfw
ítro,qtre a ha de dar traga certa peçonha nas vnhas de dous de
dos efa mao,as quaes pêra iflb trazem compridaf

5 5c antes que
os examinados a bebão reuolue com a mão squella agoa,^
de modo q quãdo a hãode beber os que o ley não quer ô fi-
que cubados, refguarda q lhe não toquem os dedosda pe.
Çonfiâimas quado os outros, fotilmente a toca cõ elíes,pelo f*
cm os triítes a bêbedo, começão logo a fentir açaflamê-tos, <&
a vomitar; & no mefmo pÓto, nao fomente moirê\mas rodo*
léus bis ficaô do Rey , & todas fuás molheres , filhos , & fa~
jniíia/eus efcrauos,os quês élle vende aosPorcuguefes. E pera
ter maiVefcrauos q lhe véder, & a troco dellesãueras merca-
da rias,c^ tãbem doutras cyraniay, a et
tlks chamão leys. Hua delias he,q quando morre al^u neorov
diz o Iabacouç

e

} ou adeuinhador q foàm o matou, & lhe cW
ineo,ou tirou á alma; pelo q logo os meniflros deÍRey o mai*
dão pt êder per homicida, da feiticeiro, & o catiuam,& vende*
por efcrauo a elle, & a roda fua geração , & família: de mo .

tio q não eftâ mais a liberdade do pobre negroyque na von ta-^
de,& malícia do Iabaeouçe,q cu por odio,ou por pey ta de al-
gu am%o em morrendo hu negro poem logo a boca em que
qúer^íírmaado èjaquelle o comeo^ me tirou a alma. Outra
ley he^que todo o negro que cayr de palmeyra,^morrer le

-

jaauido por feyticcyro, & como tal percaa fazenda, & fuás
lliolheres, filhos & parentes fiquem catiuos. E como nefta
terra aja mu)m palmeyras,& os negros fejaõ muy amigos de
tftnho,& andem fenipre por cimadelías a tiralo, acontece cay
ícm rauyrcs,^: morrerem a!gás,em cuja fazenda ôc familia fe
executa logo efta ty raoica ley.

ComeflesCafang^s vezinhamosnegrosa quechamão Biaj

ramos, quéfaô^fogcvtos a muytos Rey s, obedecendo o^roe-
I30s poderofos aos que o fa rn mais* Pbuoâo eírefao longo do
rro de S. Domingos, que por outro nome fe chama lariro, hw
do* mais nomeados, & o de mor trato deefcrauos que flaen>
Guine:&rm>y abundante de rnaritimentoSi&de bõs pefeado$-

!

A barra;
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A barra hcalgã tanto prigoía portèr tnuytosfcax^.Os ne~

mos Buramos, q morão ao longo delle íe çfóta* at* a boca

do rio grádc,q eftà mais a -diante para o $ul,& padao ainda da

outra banda.Na proua da agoa vermeiha,& nas duas leys aci-

ma ditas cõTormáo cõ os Caíangas feus vezinhos, & pelo cq-

fegutnte na injuítiça et fazer eferauos. Liraaõ os dentes homes

&
í

molhcres,& cilas pexaícACofturnar5"an3Ôírrpalfcyras,ní

^olofas, tom5o Ioga pola manhãfinha húa bochecha de agoa

na boca, & fazendo todo o íeruico neceílàrio a trazem ate o

jantar, & pola não deytare fora, em todo cite tepo ne falam;

nem come.A primeira pou^sçaõ deites Buramos eftâ oito le

goas da barra do rio. Ha nella hú Rey, q he o principal defla

p
naç/aõ:as caías Ló de taypa,cubems deolla- Viuiam os tepos

paliados cõ os negros neíla aldeã os Portugucíes, mas por fe-

rem às vczeçdcíies malhofpedados, & roubados hum Ma-
noel Lopcz Cardoío vezinho da ilha de Santiago ouuclicen

ç:\ doRev peramais abaxoem hum fitio acomodado fazer hu

forte dizendo que era pêra defender osnauiosdes lrigrcfcs,

com quem entaõ auia guerra, os quaes às vezes entrauam na-

quelle porto. Acabado o forte pòs nelle artelhana, Sc fez jun

to delle alguas caías q pouco a pouco forão creeêdo cm húa

boa pouoaçam, aonde íe recolheram os que morauam na aU

dea dos negros, os quaes auendofíepor enganados no annp

denouenta determinaram deitar osno{íosfora,&tqmarlhè

ofortcjpera iftc com grande fegredoajunraram dez milho*

mens: porem fendo os nofíos auiíadospor algúas negras la»

dinas da uoyte cmqueauiam devir, os efperarani aparelha-

dos: Sc em três dias que durou a peleja lhe mataram mu) tos,

pelo q elles cõ grande dano feu íe retirarão, Sc arrepedidos do

paliado fizeraõ pazes cõ os noíTos as quaes agora tc,.co qapo
tioaçam cada vez vay crecendo m. is, pofto q os qu&tiella vi,-

ul,parece nam terê mais de chriOaÕs q o nomc,porq em todo

o outro Ía5 como os mais Laçados ou Tango maos:& particu

larmete íe \ è aqui qqâto fruto Te perde, por nã auer obrey ros

de Chnfru q o colha, pola djípoíiçap §cíacilidade,q ha neftes

negrps perareceberé ncíTa ianta ley: porqoiiu Rey quando

Moima vay;

1

' " L—
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xiy a fortaleza do* Ponuguefes, & acerta de auer nella algfi
facerdote qdiga miiTa,ouuea cõ muita quiet3çã,&reprede quê
fala no têpo q fe diz. BêzeiTe 5c vai d tfferta, & pofío de joe-
lhos adora o íantifsimo Sacraméto. Ettãdo naqlle lugar hu de
r%° negrõ,rêdo oRey q o feytor lhe fazia m»y ta cortezia,óc
daua fua cadey ra,íe efpãtaua, q fendo negro o hõraífe tãtb: 5c
auerigoauâcõos íeusq tudo felhefazb,& deuia, porq falàua
cõDeos. Fora defle rio de 1. Domingos ha húas ilhetas pcuoa,
$3as dos mèfmosr Buramos q tem feufUy particular, & a diãte
deftes tãbem para o Sal, outras rauy tas em numero p«uoadas
deoutra nação de negros que charnão Bijagòs.Saõ todas muy
frefeas, pregadas de muytasnbeyrasdagoa cobertas dearuo
rcdo,& muito abúdantçs>&fertiIesJPbr entre húas 8c outras
«mbòcano mar o rio grande, hú dos principaes de Guine cri»

trato, ôc eferauos. Per hum braço deííe chamado Guinaíà, q
vem doNorte,feyay a© porto do tsefmo nome,que he o prin ?'

cipal, onde fe faz muyt© refgate, 6c onde csPortuguefes tem
titia pouoaçao com hum forte, que também fe chama o porta
daGruz,<?caprouinciahe todapouoada da naçãvdos negros*
aque chamaõBeafares > os quaes fam fogeytos a muy tos fe-

mhotcsy/Sc muy grandes ladrôe^porque fe furtam hús aos ou-
tros pêra os irem vender aos Portuguefes em fuás embarca-
ções^He aqui a terra fâdia por fer deíabafada óc deícuberta de

Inato,& de bõs mantimentos» £ ainda q»e os negros tem feus

tito*. gentílicos, facilmente fé conuertem à noflà lantaie, o q
Jhtm moítrou a experiência os annospaíTados» porq indo ter

s*a efíe porto hús frades Carmelitas de(ca]ços,<& citado alli cin

iqtto, ou féis meies conuerteram com fua pregação muytos gel

tios,& afsidos líures,q«e viuem cora osPortugueíes nella po
iiòaçam de Guinali iam ja muytos chriítáo*, mas por falta de
quem lhes pregue ,íc deyxa de fazer rooy to íruyto nefta gen*

fce, como também cm todas ar outras pirtes de fte Guine. O
Rey deíta Guinâlafc trata com raaís apparato, que outros de

ftas terras, cie quando fae fora vay muy acompanhado, 8c suar

#ado de muytos frecheyrot,& quando morre hc ccítume ma
tarem
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taremas molheres }
& tríades mais queridos,* ptiuados feus,

& enterráonoscÔelle, & juntamente aofeucamlo,parccen-

dolhes que tudo haÔ miíkr no outro mundo para feu feratety

por onde quando eftà pêra morrer muy tos deite* fogem-, óc

ie efeondem quanto podem. •

Por outro braço deíle rio grande,que também acima do de

Guinàla corre do Norte, fe vay ao porto de Biguga, & ao d*

B«5}ola,que fica mais acima. No deBalola moram érdmariamê

te os lançadcs,& Tangos mãos.O de Biguga he hãadasprin-

cipaes pouoaç/oés que õ*noflbs tem em Guiné, faôos negros

daqui também Beafares, & tem feu Rcy cemo em Guinàla, o

quarmerto lhe fuecede hum de feus parentes o que mais po*

de,por onde em morrendo tudo he guerra, & quem delta fica

com a melhor, fica com o Rey no. Eferpóta Auítruai deite rio

ôtè ocaboquechamaõda Verçaonde fe remata a capitania

do Cabouerde pouóam outras três oacõv&de negros-, & a que

chamaõ Nal .ús,Bagâs> & Coçolins.-

Defte cabo por diarte começa a correra nomeada protniv»

cia da Serra Líoa , aísi chamada porque nua ponta,que dey*

raperao mar,a qual fe chama o cabo Ledo,tera húas conca>

tiidadcs, nas quaesas ondas domar retumbam de tal maneyra

que fazem hum rogido femdhante ao de Leam, pelo que lhe

puferam nome>a Serra Eioa. He efía Serra an>elhor,& a mak
íàdi.ijfrefca & abundante de todo Guine, porque ha sella grã

de cantidâdede toda-a aruore de efpinho: Ha vuas que por fe-

rem falnaticas, tem o bagulho gre íTo,mas fe fe cultiuarem,fe-

ram uó. boas como as nofias;Ha Bananas* & rmiytarcanas de

açúcar, que por fi'fc dam; & grande comodidade, & defpofi-

çaõ pêra fe fazerem engenhos delle. Ha muyto áígodadtmuy

to pao do Brafil& melhor que o quê vení daquelIã>prouincíay

do qual fe fazem fete tintas; Ha duas ou três fortes de Mala-

guetarha rouytcraroz dècafca, <k milho branco, ha muyta fe»

ra, & marfim, Ha muy ta céJb, que he huafruyta como caíla-

«ha eílimadifciroa por todas as partes de Guinèjóc que naõ há

fenám íò neiía, & daqui vay a carregaram della
?
& hehua das

mercfi
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mctczâoms com que tratam os Portèguefes poios riosrcfgi
tando comellaefcrauos, ouro, roupa mantimentos, & todas
as maiscoufas, quehanas terras onde vam; as aruores deita
fruta faç como caftanney ros, nas quais fe da em ouriços, mas
fem eípinhos. Ha mais nefta terra toda a forte de palmeyras,
4as quais os negros fazem íeus vinhos, & azeytes , & das fo-
lhas doutras fazê baíayos: h a toda a forte de aues, & animais,

que nas outras partes de Guiné, &antre a muyta diuerfidade
<3e bugiosjiahíis chamados Baris refeytos, & membrudos,os
quais tem tanto deftinto, que criados de pkjuenos, leruem co
mo bua creatura humana: porque anda o em pe de ordinário,

malhão ao$ negros 05 mantimentos nos feus piloins: vão por
agoa aorioem vafilèas , quecheas delia trazem g cabeça, &
chagando aportada cafa, fe lhas n§o tornão logo as deixaj
cair no chão, & entornada a agoa, & quebradas as vazilhas,

íe põem achatar, 5c gritar, ha mais nefta terra muyto género
de muytas, & boas madeyras. & entrellas angelim, de que fe

podem fazer quantos nauios quiferem, & da cafea de bua ar-

More que da a malagueta fe faz a eílopa com que os calafeta^

ôc que também íerue p:ra murroes de arcabuzes. Ha nos rios

muytos, fif. bõs pefeados, «Sc polias pravas muy tos , roarifeos,

milhores queos noílos. Ha minas defrrro# O ouro fe reígata,

3c vemdoferfão, da terra dos Conchos, onde ha muyto. Ha
maysnefteefpaço, & diílritoda terra Lioa treze rios» que
delia faera ao mar, os mays delies grandes^ 5c caudelofos, §c q
correm do fertlo por antre freíquifsimos boíques de laranjey*

ras, & todos pouoadcs cm fuás ribeyras de bé iituadas aldeãs,

& pouoações, pollos quais de cem os reígates, $: fobem os na

uios muytas legoas.O primeiro deftes,q eftà paíTando o cabo

da verga, fc chama o rio das pedras, hc grande,êc diuidido, era

rouytós braços retalha a terra firme por onde deçe,& faz deU
Ia muytas ilhas, que (c chamão os Cagaçais, nas quais fe acha

muvto âmbar. E vindo ter nos tempos paíTadós a hum eft t i
•

£0 dci\í$ hum Português natural da ilha deS.Tome, pomo*
im Bento Conca da Silua, & conbecerido a bõdade, <5c Xc<j*

liencia



m* <w i

fléncía da terra, & adèférença, que fazia a todas as outras, h ô

cou nclla cõ huin irmão feuy por nome Ioáo Ccrrea da SiluaJ

& outros parentes,& amigos, & fez húa pouoa0o,aqual fáy

crecendo de modo, que auera nella quinhentos Portuguefes,

& entre braços, & pretos três mil pt £Toas,cs quais todos por

falta de quê os doutrine,& lhe adminiftre os facrametosy vih&

Sc morrem como gctios*Alem defte rio, fe feguem os de Ca w

porA Tabafira,os quaes Tem de hias ferras chamadas de Ma,

chamàbjonde ha hua grande toda de finifsimo & limpo crif-

talvDepois deftefeíeguêlogo outrestres ouquatro,atè o rióv

de Tagarim,q por outro nome íe ehama Mitobo, 5c polapar

te do Norte cerca a ferra, q ptopriamêtefe chama Lioa^ Sc da

qual fe pos nome a toda a Prcukicia:& ao Sul corre outro cha.

tttódo Bá<me:& ficaoeftes doas rios com fuaá voltas taõve-

Zfnhos,q quafi ilhaõ toda cila ferra fendo entre eMesa diíhn-

cia £ambreue,q os negros' paffaõ às cofias fqas embarcações*

de hu rio ao outro/ E afli ce grande facilidade, fe podia fazr"f

deita terra húa fermofa ilha, cortando o dito efpaço, PafFado

orioBarigue, faem ao mar outros cinquo muy fermofos, Sc

todos cubertos de amores de efpinho,&de palraeyras,tao de

ley tofe s à vifra, Sc acomodados pêra a nauegaça, & co mer*-

cio, como fertiles de innumeraueis almas , q par a Chrifío fe

podia ganhar.Naõ fakã mais a efta terra pêra feu perfey to or
mto,& fermofura,apfazfueís

J
& ricas ilhas,q ao lò^go defíaco

ítaavaõ ornando cõ fua variedade,6c fermofura, porcj pouco

mais de vinte fegoas- do Cabo daVerga pêra a parte do $ol,ha!

três chamadas os idoloS,das qtíaes htia q he muy montuofa cit

berta de artft>Fedo> Sc regada de frefeas ribcyras hef&mête po*

uoada: Sc delia vaõ os negros fazer faasfearas às outras duas cf

iò dtfFo lhe feruem.No rodo do Cabo Ledo ha duas muy abi#

danres de Jaranjeyrasi cidreyras, limoeyros, canas de açúcar,

bananeiras, Sc palmeyras Sc nso menos ofao as ilhas chama •

èâS do Totoy q ficam nos baxos de S. Anua, nas quaes fe acha*

pérolas nasoflrasj Sc deites baxos pêra a terra firme na entra*

à^ÚQ$ rios.de Butebum>,& das Alianças eílà a xlha de Tauçen-
WydtP

: ,',
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fe,de doze tcgõís de cõprido, & dez de largo,' na cjual,a *t daí

outras aruores de eípioho, 5c palmares, fe da grande cantida*

de* de colla,milho,& arroz.Temíe por aueriguado, por todos

Òs que tem experiência deita Proumcia fazer rr>uytavenf3gc

ido Braftl, naÕ fomente na breuidade do caminha, deite Rey
no peraelía pois nam he mais q devinte dias,mas nafertelida-

de, 5c abundância de todas as coufas
s
pois tem melhor pao, q

o do Braíil: grande copia de algodam, & efte muyto fino, a-

cucar, quanto quiferem tratar delia beneíiciandofe as canas,'

que naturalmente nacem gente pêra os cngenhos,5c pêra cal

tiuar as fazendas, inoumeraucí, abundância de mantimentos,

madeyra pera nauios, 5c pêra todo o vío necefTmo, ferro de

outras coufas -fem comparação* mais que no BraíU. Por onde

fe efta terra fe pouoaíTe de alguas collonias de Portuguefes,5c

PUueíFe nclla miniftros óo Êuangelho,que o prègaíTem àquel

Ics gentios nãm haduuida «jfe açrccentaria à cotoa deite Rcj,

no de fua Mageftade hum grande eirado, 5c muy ríco,& pera

a igreja catholica innumeraueys filhos.

Pouoam efta Prouincia duas gerações de negros, húa anti.

ga, 5c natural» chamada Capes, os quaes fam de melhor enten

dimento, 5c juyzo quetodsososde Guine, 5cafsi aprendem

com grande habilidade, tudo o que fe lhes cníiua. Temíeus

Reys aquém obedecemvos quaes Junto das caías em que vluc

tem hí;s alpendres redoudos,a que ehamaõ Funcos,onde dão

audiência 5c adminiítram juítíçs; 5c cm cada hum dellcs; que

citam muy bem armados com hú> eíteyras finas, efta hum af

fentoalto, cmqueoReyfe aflenta: 5c outros mais baxosde

húa,5c de outra parte,pera os nobres , qu c cõ elle gouernao,

ps quaes fe chamam Soíataquís, que he o mefmo que coníe?

lheyros. AHiappareceraa§ partes a requerer fua juíliça com

(eus procuradores a qçhamao Troes veftidosco varias enuc

çoés de penas, 5c chocalhos, 5c com azagayas nas mâ>s,em q
fe encoftam em quanto rç! atap as cauías 5c damasrezoêsde

fuae partesmo qual tempo tem tambem os roítos cubettos cõ

fcas rnafcaras, para que nam tenham pqo de falar diante de*••-.
leu
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fcu Rey,& per iffo percam as partes feu *!$^«$e&"
da todo na* boas rezogsieftcsauogadosAtilas dada^dc toa

parte,* outra com parecer dos Solatcquis , ou^J#i
«yá*yaSe*té«^^
modo per que o Rey da cfta preeminência de Solatequiac^c

a merece, hVeíte. Lena o negro ao Funco ,
mandão affentar,

cm htt affeoto de paò taurado^uefenie-peta efta ecremoma,

& tomando bua freíTura de cabra, lhe da etle mcímoeom clU

nas qucyxadas,&ficâ dolhe o roftoApeytcs cheos de langue

lhe deytafobreellcs farinha de arros & logo lhe põem hu^

barrete vermelho ra cabeça c6 que fica Solatequi, Sc do conte

lho do citado. Sue cede no Reyo© o filbootiirmão, ou pare»

te maischegado do Rey morto, Ôcparao aleuantarcm.&obe

decerem por Rey o vão buícar a fua Caía 3c atado o traxe aos

palíos Reays onde lhe dão hus poucos de açoutes , & logo o

tornioad*fatar,cYvcíHndoodos veílidos Rcays o kuãoao

Funco, onde juntos os principays do Rey no, o mays anti go

Solatequt faz húa arengaa todos dcclatando a rezão da íucef-

íaõ do nouo Rey óc que parabém gouernar feus vaíFalo* , &
fazer direita jufliçafovaeccflarioque foubelTeque coufà era

pena, & premio. Após cila pratica The mete na mão a infigoia

reaUuc hc bua arma, com que corta© as cabeças aos condena

dosa morte, & feyta cda ceremonia fica Rey, & quieta <5c

pacificamente obedecido 3c feruido de todos* Ha nas pouoa-

çoêshúacafaçrandecomode Mofteyro apartada das outras,

na qual eftão recolhidas todas as moças donzellas da pouoa->

cão hum anno doutrinadas, & enfinadas em tanto por hum

velho nobre bem acoftumado, & a fcu modo vertuofo, rio ca

bo dcllc, faem defira cafa juntas, & bem vertidas, & vão à pra

ça onde ao fom de feus infírumêtos baylão,AH as vão ver íeus

pays:& delias efeolhem os mancebos nobres pêra fuás molhe

tes as que querem: & pagando a feus pays o cafamento, &ao
velho o trabalho do eníino,& guarda,as leuão para fuss cates:

Caftigão fc entre cites Capes muy rigurofamente os fey ticcy

ros, poro lhes cortão as cabeças, & os corpos dey tio às fera--;
" ~~ '*;'. ' Nnn &os
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fàMffltfoj&ú 3mm per outros áeI»õf,v8níffií6Í.*
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r
afl» c™ P< ««> bclicoícs, porque a fcrtilú

c^dedeliczoía datcrr a wfa2 ganimos fracos afeminados:
acotinu

?çaraporcda guerra cão» Cumbas, os fez foldador,
l:ntcrma o* defuntos cm fuás próprias caías vcfíídos cõ roani
iftas de ouro nos braços,* arrecadas nos narizes,* orelhas,»
que enamao Macucos,* pezara vinte,* trinta cruzadQsJF»-
sem os choros nas praças, íegundo a ealidade do defunto,&
ajuntando pcraifTomuytos mantimentos. AosReys enter*
aam fora das pouoaçce*ao longo daeírradacm húa coua &jw
ta era húa caía de palha dando por rezam que conuem fe en-
terre em lugar publico a peflba real^uc publicamente fez ©í-
nciodejuyz. *

A outra r*3cIo, efe que He pouoa&i efh prouincia he de h5*
negros muy bárbaros, * inhumanos,chamados Carobasjrae
floerdizei comedore** g*te,os quais auera cincocnuaftQoft
vierao^reefiafcrra, * dcftroirSo , * conquiffarSo • wjr
parte delia** achandoa taorvicofa, & abundante como ài(k~
srios atraz, determinarão fazer ncllafua habitação deytando
fora os Capes feus anB%os moradores , * os que cat*usU3&
comiao os Rey s, *a gente principal,* nobre,* dos oneres.'
deixando os mancebos para Toldados,, vendião os de mais aos
Portugueíes, que naqucllc tempo andauio pcllos rios reco-»
Ihendo em fuás embarcaçoesos que fugiãodos Gumbas >&
comprandoos delles por tão pouco preço^uc dauáo hum cm
to, ou hum barrete vermelho por hu negro, *elles mefmos
com grande inftancia pedião aos nofloa que oseompraílcnaj
Eftãó porem ja agora eítes Cumbas, com aitfandqra, * deli-
cias da terá, nmy differentes,* trocados daqueíja fua antiquai
ferocidade, * ja de condições brandas* * diipoftas para rece-
berem noffa fanta fc como os outros naturays da tcira^ auedo
«piem lha pregue»

ÇÁVIXVLQ. -XS.
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^jornadaqm opadre Balwa&fírTiar-

reyrafeuáterrafirmeãeGumL

O R efta* nouaí 5c inforrfiaça tao bca 5q pjpdre B^I-

thazar, Barreyra tcuc da terra de Guine, & pnnapú

mente da ferra Lioa, com ítiuytoaluofoço íe partio

da ilha de Santiago parq la no mes de Dezembro de

feifeentos & quatro em hum Aauio que hb para o n«> grande

tiÔdc lhe diziao teria embarcaram para paíur a Serra Doa. fc

porque de fua viagem,, chegada, & do que achou na terra n«o

íe poderá dar melhor relação que a que elle mefmo da em nua

carta, quefohre iíTb eícreueo ao padre ManoeMe Barros leu

cõpanhey ros que ficou na ilha de Santiago, a peremo, aqui á

letras qual diz aísi. Pofto que pofemos enichegar a eita Ç.i.

guba perto de quareta dia<;,tiuemos per grade mercê deDeos.

«larnos na viagcmlaudc,& liurarnos de ladrões ., & dos baxos

que fam perÍ£ofos/& os paíTamos muy to bera mm trazen do
r

piloto^ue os loubeffe. Dríta detengaioram cai^Ca os tempos

contrários, & calmarias: ^c as efcallas quefez o meíre no Búy
K

íab, aonde íe detcue quarenta dias,& cm GuiBila noue. Mas .,

parece que Deos o ordenou aísi para bem de álgu *s almas, c]
y

cftauam bem necefsitadas do Temectio, que lhes mjndou, fio y

BilTao chegamos a fecunda «itaua doííât4,cont>ílçxps Pfir ^

tugueíes, que alli auia,& por"naô auerigreja,& os qroarrien-,
^

tos virem debaxo da cuberta, dcyxçy de lhes dâer rnjfla, &,

adminiílrarofanlifsimo Sacramento, auendo anuo* que não y

recebiam hum nem outro, por falta de facérdote, LaíKmoi?*

me rruy to ver o. defemparo defta gente,no que: f&f§ frmfâm i

ma*, & o efquccimêto de Deos,íc de fuaíajuaeamjem que ai* j

gus deUcs viuiam: Deylhç os coníelhos, íc amfos,que enten-
,

èi feremlhe neceíTario$:&'procure y perfuadirlHes^u^fefof-^ ,

femvíuera outras part.es dçíle Guine, aqndepelo rrçcnrsaj^s*

tua parte do anno tera fkerdete, que diga
4
miíT3,& cc^ih, ík., ,

Niiíi a Por*



GuinL
Prometerão me, q o fariao,ma$ não fcy fe õ comprirao, poirq
©s viimuy arrcygados na terra , & trato delia. Se o íenhor for
íeruido que aíTentcmos neíías partes, fera fácil viíítalos húa
*czcada anno. O Rey, que hc ja muy velho, & grande ami-
go dos Portttguefcs, me veyo vifitar, pão procurey induzillo
a fe fazer chriítão, perque no mefrao dia cm q íahi em terra,

para confeflar os Pbrtuguefcs, me torney a embarcar, por di-

zer o roeíírc que fe auia de partir ao outro dia polia menhã:&
como nefía gete faô neceflarias grandes preparações,&muy
to tempo para os inílruir, deixey ifro para quando Deos for
íeruido que torne la. O filho morgado me difie, q de boa von
fcade fora thriílào, mas que dcix.ua de o fazer, porq íendoo r
»ao auia mais de amarrar, quf ria dizer, fazer, aiTaltos, & ca-

tiuarncg»os>entendedoq ainda que agora fazia ifio, era in*

juftamente. Hum Português* que ali tila , ha* obra de vinte-

annos, mefezmuyt&sgafdhadcs, &nos prcueo para o renas

te da viagem de algújis coufas,de que vínhamos ja bem faltos ..

Fizemos huas amizades entre peffoas principayss de q- r.cfTo

itnhoi fé feruio rriu) tov

Daqui no5 partimos, & no caminho nos fez Deos húa grãti

de mercê,porque tendo por pafE»rdous baxos os mais perigo

ffos deitas partes, dos quays o noíTo Piloto não fabia, preten-

di mos ajudát nos de hum Piloto da terra que alieRaua , ate os?

páíiár.mos 9> mar ocdeneia o fenhor que iÔo não tiucílc efFey

&o para mo fira r que ellecra o q nosguiaua, &foy coufa muy
notaiieli, que faítandenos o vento quando chegauaroos perto

delles, cVlcisandonos a corrente apart* màys perigofa, & on-
de ja fe perderão mu) tos nauios,fubitamente nos fobrcuinha

« dçque tínhamos neceísidade, ôt os paíTauámos feguramete

indo fempre cora o prumo na máò* Ale difio fendo eíta cofia

infe fiada de coíàyrosFrancezes, que rouba t s nauios,q vem,
oufaem dellày quis o fenhor que nchum encontramos. Che*
framos a Guinâlà, que eíià por hum braço acima do rio gran-

êty dia de Reys pcltá rntnham, o que tiuc como por prono (\i?

co da conuerlaõ deíla gentilidade, cujas premicias cllcsiorão..

[Vcyo>
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Vevõ flõs loeãvífitat Agonio Nuhez feytor, & capitão da3 peto com outros Pbrtuguefes. Ao íayrdclparouo

noffo nauio dbustiro*que
trazia, &daterr*defpararao dez-,

ou doze do fotte,Acliey ia tudo aparelhado pêra dizer mina,

mas antesdellalhespreguey dafefta, acommodando tudo as

neccfsidádc • eípirituay s deffas partes .
Depois lhe rerney a

prezaroDbroingo infra otora: foy o fcnhor feruido de os

ínouer a fé confinarem, &niírb principalmenteme ocupey

todos ornoue diasque alieffiuemo* com muyta conibbçao

rninhai &frufodefuasalroas.O primeiro dia ^«e tomo* te

diíTe diante de mfm-zeafo que hú Portuguesrdos principais

que alírefrdião, effaua mal, Si fazia pouco cafínfedoenç?: pe

di aohonwm quedi^e ifte que lhe mfedizer fe fequena eoa

ft ffar, &offèrecerlhe* vontade, que eu tinha de o tazer.mar

vendoqu* tardâutfarepofrai snandéy lio irmão xe raefinoy

o recadoque me trouxe foy que comgraça*feefciifaua,&z&i

bauadfetttdb.Fúvmelbgoafua «&-,« ambas começou a

dar *fuiosaoquctu lhe dezia.Apertev rodauia cqmelleique

pelo menos fceonreçaflfclbgp aconfeílarifcltò afs i. E porque

iu entendia que naíduraria mojto (ainda que elle zorobau*

de quem lhe dezia que podia morrer da quellàf doeria) fuyor

dlenandba confiffaó de maneyra, que enfim elle ft-' aciboo de

confeflar com muyta coníolacáo fúa , & fatisfacaominHa.il

poro iíío era dè poy s de jantar, & para lhe dàr o SantUsimo

Sactamentoéra neccffario dizereumifláodia fcguinte, dey-

xeyo.aparelhadbpara oreceberpolàmenhami roas amorte,

que na queilànoyteo antecipou lKtnaS deu lugar para ííTo.

FicaraÓmaRtúlhadosorque tíniiaó conhecido elle homem,.

& trataàòtõeHè, & tiueraõpcrmilâgrofàa mercê que De*»-

lhe ffez: &*tií fiquey muy confiado que Deos o tinha predef-

tinado, 8é que pára félaMiar.efijcrou que noschegaflemos, ôfc

lheperfiiídifsemos-queíeconfeflafle.
<-

Aorempo quechegamos a Guinalà eítaua o Rey enfermo,,

efbérâmcs^ue-íeachaíli melhor partlhc mandar len a carta

ò lhe traziàofc fi» IVtfcgeftadc. B entre tantta íbmosi tratando

.
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êom cíl^rego, qae fie a fcgunda peUsai Jcpois dei Rey,Sc c5
os principais do Reyno, que lhe aílftcm, Sc faõ de feu confe-
lho induzíndoos a q aceytaflem. noíTa íanta fè, & perfuadifs6
© meímo a el Rey, Accvtarão tudo o q lhes difíe com moftrat
de grande alegria: 3c diziáo que ellcl queriao íer os primeiro*
qae (e baptizarem, <3c que el Rey fèth o meímo, & ficaria*
todos com huifò moíhcr, queheamayor difficuldadc

, que
funi coaurfiõ Jeíiag-atcUiade. Deziâo raays que Deo*
nosprou^exa $*w? fomente para bem de fuás almas, .mas ti-
bem parporiíctUrição, Scau*meutodo (eu Reyno ót bes tzm
porais. E^ qw deztao acercj diílo, & o contentamento qu«
moílrauão , era mu ytopada 1aunara Deos. Antre outras con
fasqueprociifeyper^^ que eircsacevtarãodeboa
vontade, fby que íc el 'fy^ffíòr^ fl>,não mataíTera gentc.,por

^ tem porcoíluiuejmm iwuytas deims molheres, «Sc de íeus

criadas, <5c ate o oualo em que -anda o* por lhe meter o Diabo
em cabeça qae aqueliasq matão haó de tornar aferfuas mo-
lheres na outra vida, Sc o tuefmò dos criados,& caualo. Pedi-
lhes perfuadiíTem a El Rey mandafie antes de morrer que nin

g^êáí^^^^*^^|^^)mltt^l' da$ molheres, & criados

mataílèm hoyí, 6c com cltesceictaaflctn o feu enterramento
como fe c >ítúma neílas partes: deraôns* todos palanra que o
far ião afsi, com moftras de lhe parecer mu^to bê\ Tínhamos
antes diíto mandado hum crioulo boa Jingoaeom recado a el

Rey par4qyclbcd(?ciaraíre minha vinda, & acauf» delia :6c

fò<e diCcffí da carta de fua Mageftade^j traria para elle. Fcllo

a(si, & el Kçy aísi doente comocíhua moftrou muyro con

*

tentamento: 5c accyíou bem tudo o que lhe difTçi ma^ quis c|

primeyro falaffem comigo o Larego, & os de feu coníemo, Sfi

o enformaffem do q eu trataíTe com «lies* Ê aíeiir'deftef mau-
dou fecretameate algas criados Crus dos mays familiares para

que me viífem 6c ouuiíTem áâ minha boca a cauía de mi ma
vivdi, Sc Ifce fofferaref*rir tudo êc afsi o fi&erão por duaSjGU

três vezes, mas como o Diabo fempre procura atalhar ess/^os

princípios, parece que teraeo o b>sw4 <iu< deftes ic £o&; íc- •„



Guink J0:
'fôrpoiW *«<*« ° l***z°> & maís c^íelheyros dei ÍUy no

lia fc£ui«tc, de poy s dá pratica q teuemos para lhe dar com*

do â tinhao tratado Comigo, & eu cõ clles, o acharão fera faia

& defta maneyra perfeuerou atè dar a alma aque atch a tinha

nefluido. Peito q vifto como eftaua em pafFamcnto, & que ja

fcnão podia fazer coubalçfa nefta matéria ate elegerem ou«*

tro Rey, &qw o Mcítre do nauio fè queria partir para o por <

to de Bigubl nâo me parece* que convinha dcyxar de fcgmf

«A.1» vigi. Deyxcy po* ordem do d fe atila de tratar co oSWI£«»,& q«c refpondendo a ptrtofiço me ma

&flWamfopárafclM^^ y,
Partidos de Guinala chegámos a eftc porto de Biguba veí-

porá de S. Antão àtarde, anchoramos o dia dantes aifca noyt«

tio perto da pouoacão, q íe fors de dia a virara.*?* & forawflt

viftos delia,& pudéramos ao ostro dia q e.^rDomingo ir di-

*tf siíiffa aterra, mas ouue naqtiellc dia ^grande neuoa, qtíc

•ílando mnyto perto a nao vimos, fe»ã, |a tarde. Mandou lo

goSebaftiSo Fernandes que p e^traua por nos , hum batel

efquipado para q foubeffe fc vWhamos ali: & tanto q torno?*'

baía moftrar o contentamento; que tinha cõ nofla vk»da >& pai

ra q fe ajuntafTem os ÇaTtuguefes q àndauão ffeaín-ados,* cg

dtcstodWnos receba ^^ no

forte, & parece q o carregarão de taõ boa vontade, q arreben

tou.mas íem prejuízo afgú.foynos bufea? ao nauio, & ao fair

cm terra na ficou tiro cm todo o Baluarte q fe naõ defparaffe,'

O dia feguinte, depois de lhes pregar, diíTeMiíTa cónvmuyta

confolaçao de todos por auer muyto tempo q carecia© delia.'

Dahipor diante ruy continuando iflo mefmo,& as pregações

todos os Domingos, cV dias Cantos r St cada dia a doutrina

chriflâ: mas mais Jolcacmcnte no*dks que faõ de guarda.

Barae mmt* matéria 4e louuaí aPeos»*Vc»o fruyto q fe fe-

gue deftes mifiilterios, & a mudãç/,que alguas pctToas fazera

na vida , & o feruor da gente preta em a doutTina chníi^

êc em a cantarem às noites em rodas ^ajuntamentos q bera

cm diuerías parte, para o que ajuda muyto -

t
&-. os ínfitam

« r
••- c - * -

espremia^



Guine.
es prémios que lhes dou. Scbaftiãoíeitunáes Sõs trata cot»

tnuyto amor: & logo desordem pexa íc «nos fazerem caías *
par daigreja, acomodadas ao noíTomodo* & recolhimento;
& vão jà cm bom ponto; agora pdapreflâ as faz de adobes:
depois diz que as ha .defazer de pedra, & cal, que ha de man-
dar vir deíTa ilha, v& atç não íe acabarem eílas , & morarmos
ttellas, naô quer <j falemos a el Rcy rie lhe declaremos a caufa

de noffa yináa.Nao cudo q haem Guine pouoacaõ de Portu-
guefes que com mais rczaS fe pofTa chamar fua , que efia de
Biguba, A tetra me itemfareado muy to bem, & o vigor, &
cores dos Portuguefes, que nelta refidero, declarafoem quaris

faduhe. Detreminocom ofauor diurno determe aqui pello

menos ati a Pafcoa, & ver fcpoífo dcíarrcygar dcfla gente ai

gús vicios demà eafta, que por ferem muy comuscra Guine,

icalo veftranhão; & em íeu lugar plantar em fitas almas as vir*

tudes ehriftãs, & bõs coíturoes: Èck o íenhor ibr feruido que

íe abra porta à conuerfaõ dos geútios# delejo fundar bem á fce

em hum Rcyno deftcsj para que dcllc íe cftenda a outros. He
verdade que hum dos mayores impedimentosque aqui \u pi
ra iflfo, he aucr ja nefte Reynp negros cftrangeyrojs, que tem
por officio femearem a maldita ftyra de Mafamede , mas po-
deroío be Deo.s para veuser cila,& as mays deficuldades.Ate
aqui, acarta do padre Barreyra eferíta emBiguba^terrados

Bcafares a vintoyto de Ianeyro de 605

.

lmprefioem Lisboa cohcenfadofahtoOffi^

cioper lorgeRodrigueZjtAnnodetóoj.
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